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مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

کرونا  کسیناسیون  افتتاح 3 مرکز وا
با مشارکت فوالد مبارکه و 

سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان

کید بر حمایت از رسانه ها در شرایط رکود ناشی از  شرکت فوالد مبارکه به جهت تأ  
کرونا و بحران های اقتصادی آنان، همچنان در کنار این عزیزان به عنوان همکاران خود 

در جبهه کار و تولید مانده است و به این ماندن افتخار می کند.
شرکت فوالد مبارکه به لطف خداوند و همت واالی کارکنانش، سال هاست به عنوان یکی 
از بزرگ ترین شرکت های ایرانی در تراز بین المللی شناخته شده و در رقابت با بسیاری از 
شرکت های مشهور در عرصه شاخص های تعالی سازمانی، توفیقات درخشانی به دست 
آورده است. این گروه بزرگ صنعتی ایران، در حال حاضر سرآمد شرکت های پیشرو در افزایش 
کمی و کیفی محصوالت خود بوده و نقش تأثیرگذار آن در میزان ارزآوری و کمک به شرایط 
اقتصادی کشور، از آن نمادی ساخته که تجسم »خواستن و توانستن« در ایران اسالمی است. 
عظمت این شرکت خصوصی در پرتو برخی آمار و ارقام، وضوح بیشتری یافته که بر همگان 
آشکار است؛ شرکت فوالد مبارکه نامی است که در پس آن، تنها در سال گذشته فروش بیش 
از 7 میلیون و 500 هزار تن محصول فوالدی محقق شده و با  توسعه آن، چرخ صنایع کشور 

به گردش درآمده است.
 روابط عمومی فوالد مبارکه همواره درصدد اطالع رسانی تخصصی از دستاوردهاست؛

این شرکت نام آور ایرانی در سال گذشته با صادرات بیش از یک میلیون و 250 هزار تن 
محصول، درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کرده است؛ درعین حال روند تغییرات سرمایه 
شرکت فوالد مبارکه در سال های گذشته به طور معناداری سیر صعودی داشته و با تحقق 
افزایش سرمایه اخیر، دومین شرکت بورسی به لحاظ ثبتی در کشور است و همه این ها تنها 

قطره ای از دریای افتخارات فوالد مبارکه است که می توان به آن ها اشاره کرد.
با توجه به آنچه ذکر شد، روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز همواره به عنوان پیشانی 
ارتباطی این گروه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور، با عنایت به رسالت ذاتی خود همواره تالش 
کرده به اطالع رسانی تخصصی و پوشش همه جانبه دستاوردها بپردازد و درعین حال، پمپاژ 

روحیه، امید و خودباوری را به عنوان یک اصل، سرلوحه کار خود قرار دهد.
 چه کسی است که خبر بومی سازی ها و دستاوردهای متعدد در فوالد مبارکه را بخواند و 
بر ایرانی بودن خود نبالد؟ چه کسی است که مخاطب خبر بومی سازی بیش از 4 هزار تجهیز 
و قطعه استراتژیک در این شرکت بزرگ باشد و بر ایرانی بودن خود نبالد؟ چه کسی است که 
خبر تولید نیمی از فوالد کشور و حدود 75 درصد ورق گرم کشور در فوالد مبارکه به عنوان 
مولود افتخارآفرین ایران اسالمی را بشنود و شعار »ما می توانیم« برای او در این خطه مجسم 
نشود؟! به راستی در زمانه رکود و انقباض فعالیت های اقتصادی کشور، چه کسی می تواند 
خبر مشارکت فوالد مبارکه در اجرای طرح های توسعه ای و استراتژیک کشور را بخواند و به 
کارکنان خدوم و همیشه در صحنه آن دست مریزاد نگوید؟!آیا اطالع رسانی در خصوص 
کسیژن برای بیمارستان های درمانگر بیماران کرونایی و  تأمین رایگان بیش از 17 هزار تن ا
نفس بخشیدن به هم وطنان عزیزمان، پیامی جز حمایت همه جانبه این شرکت خصوصی 

صنعتی از مردم شریف ایران دارد؟
 نگاه فوالد مبارکه در بازتاب موفقیت ها و دستاوردها به چشم یک »وظیفه ملی« است؛ 
فوالد مبارکه در بازتاب موفقیت ها و دستاوردهای بی شمارش، به آن ها به چشم »وظیفه 
که شرکتی که گستره حضورش از مرزهای شرقی کشور در  ملی« و امر  واجب می نگرد، چرا
سنگان تا جنوبی ترین نقاط کشور در بندرعباس گسترده است و محصوالتش در اقصی نقاط 
ایران و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، باید ملی بیندیشد و عمل کند.در این 
میان، رسانه های کشور اعم از جامعه محترم مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های برخط، 
همواره یار و یاور ما در این عرصه خطیر بوده اند و ارتباط فوالد مبارکه با بیش از 325 رسانه کشور 
گر همکاری صمیمانه رسانه های محترم نبود، حق مطلب به درستی ادا  گواه این ادعاست که ا
نمی شد و امکان اطالع رسانی الزم به فراخور نام و جایگاه این صنعت عظیم وجود نداشت.

 فوالد مبارکه همچنان در کنار اصحاب رسانه مانده و به این ماندن افتخار می کند؛ یادآوری 
این نکته خالی از لطف نیست که شرکت فوالد مبارکه ازجمله صنایعی بوده که همواره صف 
مشتریان محصوالت خود را داشته و انگیزه چندانی برای حضور در رسانه ها صرفا برای جلب 
مشتریان بیشتر نداشته و سال هاست که از این رهگذر تالش کرده ضمن ارتباط تنگاتنگ با 
رسانه ها، با اتخاذ سیاستی حمایتی و ُبرد-ُبرد، به تقویت آن ها به عنوان قشر فرهیخته و ممتاز 
جامعه بپردازد. حتی در سال گذشته که این شرکت از رشد 98 درصدی فروش نسبت به سال 

کید بر حمایت از رسانه ها در شرایط رکود ناشی از کرونا و  قبل از آن برخوردار بوده، به جهت تأ
بحران های اقتصادی آنان، همچنان در کنار این عزیزان به عنوان همکاران خود در جبهه 

کار و تولید مانده است و به این ماندن افتخار می کند.
 دالالن رسانه ای ضمن باج خواهی، اصرار دارند »سرنا را از سر گشاد آن بنوازند«؛ در 
این میان، هستند افرادی که مقام و منزلت رفیع خبرنگاری و رسانه را تنزل بخشیده و با 
رویکردهای کاسب کارانه خود به داللی رسانه ای می پردازند و ضمن باج خواهی های مکرر، 
اصرار دارند »ُسرنا را از سر گشاد آن بنوازند!« جای بسی خوشحالی است که کارنامه عملکرد 
این افراد در میان اصحاب محترم رسانه روشن و حضور پررنگ شان در عرصه داللی رسانه ای 
بیش از همه برای مدیران و فعاالن محترم رسانه ها عیان بوده است؛ هرچند قائل بوده ایم که 
مقاومت در برابر این افراد و گروه های سازمان یافته می تواند هزینه هایی دربر داشته و آبشخور 

برخی جوسازی ها و هجمه ها باشد، اما چاره ای جز کندِن دنداِن طمع ایشان نداشته ایم.
 هیچ ابایی از هزینه کردن در ترویج حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نداریم؛ اخیرا 
فهرستی آمیخته با کذب و بزرگ نمایی از سوی برخی منتشر گردیده که تالش نمودند با 
انتشار اعداد و ارقامی که بعضا ساخته خیاالت و اوهام آن هاست، به ادامه حاشیه سازی های 
گذشته خود بپردازند؛ هرچند فوالد مبارکه ابایی ندارد که اذعان کند حدود نیمی از عدد 
گهی های مناقصات و  مذکور از فروردین ماه سال 99 به جهت سیر طبیعی و معمول انتشار آ
مزایدات متعدد این شرکت در جراید و رسانه های مختلف و همچنین اطالع رسانی اخبار در 
کنار تولید و انتشار انواع کاریکاتور، اینفوگرافیک، کلیپ و پادکست در پس رکوردهای متعدد 
در گروه فوالد مبارکه با هدف ترویج حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی هزینه گردیده که 
امری حرفه ای و بدیهی بوده و طبق قواعد قانونی و مشخص رسانه ها به ایشان پرداخت 
گردیده است. این شرکت ضمن حفظ کرامت رسانه های همکار خود در استان، منطقه 
و کشور تالش نموده اطالع رسانی تخصصی و حرفه ای خود را از دستاوردهای شگرف در 
عرصه صنعت به خوبی انجام دهد و ارتباط با 30 رسانه تخصصی مرتبط، 106 رسانه تخصصی 
غیر مرتبط و 189 رسانه عمومی را در قالب 164 رسانه استانی و نمایندگی های رسانه های 
کشوری، 161 رسانه کشوری، 111 رسانه برخط و خبرگزاری ها و 214 رسانه مکتوب در دستور 

کار خود قرار داده است.
 دالالن رسانه ای عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها را تنگ می کنند؛ این شرکت 
از ابتدای سال جاری بررسی های زیادی را برای رسیدن به الگویی مناسب در راستای 
همکاری منصفانه با رسانه ها آغاز کرده و تالش نموده با ارزیابی ها و استفاده از دیدگاه های 
اصحاب محترم رسانه، ساختار همکاری با رسانه ها را عادالنه و براساس شاخص های منطقی 
بهبود بخشد و ایرادات احتمالی را برطرف کند. البته جای بسی تأسف است که رسانه های 
متعددی که در اختیار همین دالالن رسانه ای است، سال ها از سیاست های حمایتی فوالد 
مبارکه متنعم گردیده و حال فقط با کمی مقاومت در برابر زیاده خواهی ایشان به انتشار 

کاذیب پرداخته و خواه ناخواه، عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها را تنگ می کنند. ا
 اصحاب رسانه بر رفتارهای غیرحرفه ای و غیراخالقی دالالن رسانه ای نقطه پایانی 
کنون، با انتشار اخبار متنوع از طریق  بگذارند؛ باری، فوالد مبارکه صرفا از سال گذشته تا
رسانه های محترم، تولیدات صوتی و تصویری متعدد، تقویت پایگاه خبری »ایراسین« 
به عنوان یک مرجع تخصصی حوزه صنعت کشور و همچنین خبرنامه هفتگی فوالد، 
کارنامه ای درخشان بر جای گذاشته که به اذعان اهل فن، الگویی مناسب برای نمونه های 
مشابه خود به شمار می رود که این مهم جز با تالش و همت واالی کارکنان زحمت کش و 

استفاده از ذوق و قریحه الزم، دست یافتنی نبوده است.
کید بر حق خود برای پیگرد قانونی علیه افرادی که تالش نموده اند با  این شرکت ضمن تأ
انتشار اطالعات مخدوش، به تشویش اذهان عمومی بپردازند، بار دیگر بر عزم و اراده خود بر 
کید نموده و امیدوار است در سایه این  همکاری های مؤثر با جامعه فعاالن رسانه ای کشور تأ
همکاری ها، موجی از امید به آینده و خودباوری در میان مردم به ویژه نسل جوان و پویای 
کشور شکل گرفته و روزبه روز عرصه بر دالالن رسانه ای تنگ تر و مجال بروز و ظهور خبرنگاران 
و مدیران متعهد و دلسوز رسانه ها گشوده تر شود و اصحاب محترم رسانه در تعاملی 

درون صنفی، نقطه پایانی بر رفتارهای غیرحرفه ای و غیراخالقی این قبیل افراد بگذارند.
روابط عمومی فوالد مبارکه

 فوالد مبارکه همواره حامی فرهنگ و رسانه کشور است/ زیاده خواهی
الن رسانه ای را برنمی تابیم و به کسی باج نمی دهیم  دال
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 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت اعتماد 
ح کرد: به توان داخلی مطر

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

 توانمندی فوالد مبارکه
 برای صادرات اسلب گازترش

فوالد هوشمند در کالس 
جهانی،چشم انداز   فوالد مبارکه 

در حوزه تحول دیجیتال

نصب قفسه 7 نورد گرم و 
اصالح خط ریخته گری شماره 1 

مجتمع فوالد سبا

ثبت رکورد بارگیری و حمل ریلی تختال صادراتی در تیرماه 1400
با تالش کارکنان فوالد مبارکه محقق شد:

2
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پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به صادرکنندگان
در سه ماه اول امسال بیش از ۱۰ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

سقوط نرخ سنگ آهن در چین
قیمت سنگ آهن ۶2 درصد در چین با ۱2.۱۰ دالر کاهش 2۰۱.5۰ دالر معامله شد.

هر جا کار را منوط به غرب کردید، ناموفق بود؛

هر جا بدون اعتماد به غرب بود، پیش رفتید

دیدار  آخرین  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
رئیس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان، با تبریک عید 
سعید غدیر به عموم مسلمانان به ویژه ملت عزیز ایران، 
فرصت خدمت به مردم را نعمتی الهی دانستند و گفتند: 
برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد اهداف 

انقالب استفاده کرد.
رهبر انقالب اسالمی، حادثه غدیر را از وقایع غیرقابل تردید 
گفتند: عالوه بر علمای شیعه به ویژه عالمه  برشمردند و 
امینی که روایت غدیر را از 110 نفر از صحابه و با سندهای معتبر 
نقل کرده، برخی علمای بزرگ و روشنفکران اهل سنت نیز بر 

کید کرده اند. غیرقابل تردید بودن این واقعه تأ
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس خطاب به اعضای دولت 
دوازدهم گفتند: هر کاری که در جهت خدمت به مردم و با 
نیت الهی و اخالص انجام شده باشد، قطعا در دیوان الهی 
فراموش شدنی نیست و ذخیره واقعی دوران مسئولیت چنین 

کارها و تالش هایی است.
ایشان در ارزیابی عملکرد دولت گفتند: عملکرد دولت آقای 
روحانی در بخش های مختلف یکسان نبوده است، در برخی 

موارد بر طبق انتظارات بود اما در برخی موارد این گونه نبود.
کید بر اینکه فرصت خدمت به مردم یک نعمت  رهبر انقالب با تأ
بزرگ است و باید آن را قدر دانست، خاطرنشان کردند: شکر 
این نعمت آن است از همه توان برای پیشبرد اهداف انقالب 
استفاده شود زیرا ما یک کشور انقالبی هستیم و مردم برای 

کاری زیادی کردند. رسیدن به اهداف انقالب فدا
تجربه های  از  استفاده  لزوم  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دولت های یازدهم و دوازدهم در آینده را خاطرنشان کردند 
و افزودند: یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است 

از بی اعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند.
ایشان گفتند: در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب 
جواب نمی دهد و آن ها کمک نمی کنند و هر جا که بتوانند 
گر جایی هم ضربه نمی زنند به این دلیل  ضربه خواهند زد و ا

است که نمی توانند.
کید کردند: مطلقا نباید برنامه های  رهبر انقالب اسالمی تأ
کرد زیرا حتما شکست  داخلی را به همراهی غرب منوط 

خواهد خورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به رئیس جمهور و اعضای 
کره با آن و  دولت افزودند: هر جا که کارها را منوط به غرب و مذا
آمریکا کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب، 

حرکت و از آن ها قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید.
کرات اخیر وین نیز اشاره کردند و ضمن ابراز  ایشان به مذا
رضایت از زحمات دیپلمات ها و عملکرد خوب بعضی از آن ها 
کرات، بر سر  کرات، گفتند: آمریکایی ها در این مذا در این مذا
موضع عناد آمیز خود محکم ایستادند و یک قدم هم جلو 

نیامدند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: آمریکایی ها در زبان و 
وعده می گویند تحریم ها را برمی داریم اما تحریم ها را برنداشتند 
و برنمی دارند، ضمن آنکه شرط هم می گذارند و می گویند که 
باید در همین توافق جمله ای بگنجانید که بعدا درباره برخی 

موضوعات صحبت شود وگرنه توافقی نخواهیم داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: آن ها می خواهند با گذاشتن 
این جمله، بهانه ای برای دخالت های بعدی خود درباره اصل 
گر ایران  برجام و مسائل موشکی و منطقه ای فراهم کنند و ا
حاضر به بحث درباره آن ها نشود بگویند توافق را نقض کرده اید 

و توافق، بی توافق.
کید بر اینکه آمریکایی ها کامال ناجوانمردانه و خباثت  ایشان با تأ
آلود برخورد می کنند، افزودند: آمریکا هیچ ابایی از نقض قول و 
تعهدات خود ندارد همان طور که یک بار توافق را نقض کردند 

و کامال هم بی هزینه بود.
کنون هم که به آمریکایی ها  حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: ا
که توافق را در آینده نقض  گفته می شود، تضمین دهید 

نخواهید کرد، می گویند تضمین نمی دهیم.
کید کردند:  ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان خود تأ
این  یک تجربه بسیار مهم  برای دولت و دولتمردان آینده و 
همچنین برای همه فعاالن در صحنه سیاسی است، البته 
این تجربه همواره از اول انقالب وجود داشته اما در این دولت 

بیشتر از گذشته بوده است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان خطاب به رئیس جمهور و اعضای 
دولت گفتند: امیدوارم خداوند کمک کند، هر جا که هستید 

بتوانید به وظایف دینی و انقالبی خود عمل کنید.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

کسیناسیون کرونا با مشارکت فوالد مبارکه و سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان افتتاح 3 مرکز وا

کسیناسیون کرونا با مشارکت  مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از افتتاح 3 مرکز وا
شرکت فوالد مبارکه و سپاه صاحب الزمان )عج( در شهر اصفهان خبر داد.

هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره در شرایط سخت تالش کرده تا در قبال جامعه مسئوالنه عمل کند و نزدیک به 
کسیژن رایگان برای بیمارستان های درمانگر بیماران کرونایی  2 سال است که با تجهیز بیمارستان ها و تأمین ا

در حوزه سالمت جامعه نقش خود را به خوبی ایفا کرده و در کنار مردم بوده است.
کرونا در اصفهان 3 مرکز جدید  کسیناسیون  وی افزود: در همین راستا به منظور سرعت بخشی وا
»خوراسگان«، »ملک شهر« و »رهنان« با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و سپاه صاحب الزمان )عج( استان 

اصفهان افتتاح شد.
کسن و 134 هزار  کنون 490 هزار شهروند اصفهانی یک دوز وا مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: تا
گزیریم که روند  کسن کرونا را دریافت کرده اند. برای رسیدن به ایمنی جمعی نا شهروند اصفهانی دو دوز وا
کسن کووبرکت در مردادماه به تولید انبوه می رسد، نیاز  که وا کسیناسیون شتاب بگیرد؛ همچنین ازآنجا وا
کسیناسیون،  کسیناسیون در استان اصفهان توسعه یابد تا هرچه سریع تر با ایمنی از طریق وا کز وا است که مرا

اپیدمی کرونا کنترل شود.
کسیناسیون توسط شرکت فوالد مبارکه کز وا توسعه مرا

کسیناسیون کرونا برای مهار این اپیدمی و کنترل واریانت های این  کید بر ضرورت شتاب گیری روند وا وی با تأ
کسن تولید داخل و تعامل با سپاه صاحب الزمان  کسیناسیون گسترده تصریح کرد: با تولید انبوه وا ویروس با وا
کسیناسیون است تا ظرفیت تزریق روزانه  کز وا )عج( استان اصفهان، شرکت فوالد مبارکه درصدد توسعه مرا

کسن کرونا در اصفهان به میزان قابل توجهی افزایش یابد. وا
کسیناسیون کرونا در دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه فرهنگ و هنر ملک شهر و  افتتاح مرکز وا

مصلی نماز جمعه شهر رهنان
سردار فدا ، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان ، در این مراسم گفت: همیشه بسیج، ظرفیت 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی و کشور عزیزمان ایران است و در شرایط و وضعیت های مختلف بسیج 
آماده کمک رسانی و مساعدت به دستگاه های مختلف بوده است. با وحدت و همدلی صورت گرفته این 
ظرفیت و توان دستگاه های مختلف حول محور خدمت به مردم انجام شد و خوشبختانه بر اساس گفته 
کسن در  دانشگاه آزاد خوراسگان،  کز تجمیعی وا مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با افتتاح مرا
کسیناسیون  دانشگاه فرهنگ و هنر ملک شهر و مصلی نماز جمعه شهر رهنان 30 درصد به ظرفیت تزریق وا

شهر اصفهان اضافه خواهد شد.
کید بر ضرورت وحدت رویه و هم افزایی نیروهای انقالبی برای مهار بیماری کرونا گفت: هم گرایی  وی با تأ
دستگاه های مختلف می تواند پیامدهای مهمی را خلق کند تا با افزایش ظرفیت به دستاوردهای مهمی 

دست یابیم.
کسن در ایران میان کشورهای اسالمی منحصر به فرد است ساخت وا

سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این مراسم اظهار کرد: در این یک سال و نیم 

که از شروع همه گیری ویروس کرونا در کشور می گذرد، دیدیم که ملت ایران علی رغم همه فشارها، تهدیدات 
و عملیات روانی دشمنان، همبستگی، وحدت و عزم راسخ خود را به نمایش گذاشتند و در مدیریت شرایط 
کرونا تحت تدابیر رهبر معظم انقالب و مجاهدت مسئوالن عرصه سالمت به ویژه در استان ها، همچون 

دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها و...، فهرست بلندباالیی بر کتاب افتخارات خود اضافه کردند.
کسن، تمرکز برای ساخت آن در  وی افزود: در همین خصوص با تالش پژوهشگران ایرانی برای ساخت وا
کسن قرار گرفت که این موضوع میان  داخل کشور، در 6 مسیر آغاز شد و ایران نیز در گروه کشورهای سازنده وا

کشورهای اسالمی منحصر به فرد است.
کسیناسیون اصفهان اضافه می شود با مشارکت سپاه و فوالد مبارکه ۳۰ درصد به ظرفیت وا

کسن توسط سازمان بسیج  کنون 300 مرکز مستقل و مشارکتی تزریق وا سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: تا
ایجاد شده است. همچنین در 210 مرکز مشترک و در مجموع 300 مرکز مشارکت داریم و به وزیر بهداشت اعالم 
کسیناسیون وزارت بهداشت کنار دانشگاه های  کردیم که به هر میزانی که الزم باشد در چارچوب طرح جامع وا

علوم پزشکی خواهیم بود.
کسن کرونا مراجعه 5۰۰ هزار نفر در اصفهان برای دریافت وا

کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این آئین خاطرنشان کرد: با کاهش 
حساسیت جامعه نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، شاهد افزایش موارد ابتال و بستری های کرونا 
هستیم؛ به طوری که تمامی تخت های بیمارستان ها به بیماران مبتال به ویروس کرونا اختصاص یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به موج بی سابقه پنجم کرونا در اصفهان اذعان داشت: 
کسینه می شوند در سامانه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان  اطالعات تمام افرادی که در برابر کرونا وا

کسن کرونا مراجعه کرده اند. کنون 500 هزار نفر در اصفهان برای دریافت وا ثبت می شود و تا
کنون در  کسن کرونا در فرد ایمنی حاصل شود که تا وی اضافه کرد: انتظار می رود دو هفته پس از دریافت وا

کسن کرونا را دریافت کرده اند. استان اصفهان 1.2درصد افراد هر دو دوز وا

رهبر انقالب در دیدار هیئت دولت، جواب ندادن اعتماد 
به غرب را تجربه این دولت خواندند؛

به منظور سرعت بخشی واکسیناسیون 
جدید  مرکز   ۳ اصفهان  در  کرونا 
»خوراسگان«، »ملک شهر« و »رهنان« 
با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 

افتتاح شد

در سال جاری 7۶۸ هزار تن تختال، ۱.۱4 
میلیون تن محصوالت گرم و 5۸۸ هزار تن 
محصوالت سرد و پوشش دار از طریق حمل 
جاده ای و ریلی به مقصد مشتریان داخلی 
و صادراتی ارسال گردید که باالترین میزان 
رشد حمل محصوالت مربوط به تختال با 
۶4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 

سال قبل است

در سال »تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها« و با همت و تالش کارکنان فوالد مبارکه رکورد 
بارگیری و حمل ریلی تختال صادراتی به میزان 67940 تن در تیرماه 1400 به ثبت رسید.

رئیس راه آهن شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: یکی از فعالیت های مهمی که در 
حوزه راه آهن فوالد مبارکه انجام می شود حمل محصوالت صادراتی از مبدأ فوالد مبارکه به مقصد مشتریان 

است.
میرسول میراسدی افزود: در قالب برنامه صادراتی برای حمل تختال در تیرماه، برنامه ریزی برای تأمین 
گن استفاده کردیم:  گن و هماهنگی های الزم با راه آهن جمهوری اسالمی ایران انجام شد و از دو مدل وا وا
گن های لبه بلند که مخصوص حمل مواد اولیه  گن های لبه کوتاه که مخصوص حمل محصوالت و وا یکی وا

هستند.
وی ادامه داد: در نتیجه در تیرماه موفق به ثبت رکورد بارگیری و حمل ریلی تختال به میزان 67940 تن تختال 
برای صادرات به مقصد مشتریان شدیم. شایان ذکر است رکورد قبلی در اردیبهشت ماه و به میزان 58774 

تن بوده است.
رئیس راه آهن فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مزایای حمل ریلی نسبت به حمل جاده ای حمل ایمن و ارزان تر 
کاال است که تالش می شود بخش زیادی از این حمل را به صورت ریلی انجام داده تا هزینه تمام شده برای 

ارسال کاال کمتر باشد.
گن های خالی توسط شرکت های حمل ریلی،  وی همکاری فزاینده راه آهن جمهوری اسالمی، تأمین وا
گن های لبه بلند یکی از شرکت های حمل ریلی، افزایش فعالیت و عملکرد پیمانکار تخلیه  استفاده از وا
گن و همکاری همکاران واحد فوالدسازی فوالد مبارکه را ازجمله عوامل موفقیت و دست یابی به این  وا

رکورد عنوان کرد.
میراسدی تصریح کرد: باید تالش کنیم در آینده با توسعه زیرساخت های ریلی این عدد را به عددهای باالتری 

ارتقا دهیم تا منافع حاصل از آن به فوالد مبارکه برگردد.
در این خصوص رئیس آماده سازی و انبار تختال فوالد مبارکه نیز این رکورد را در ادامه عملکرد موفقیت آمیز 

واحد آماده سازی تختال در چند ماه اخیر عنوان کرد و گفت: این عملکرد و رکورد به پشتوانه حمایت های 
بی دریغ مدیریت ناحیه و عزم راسخ کارکنان واحد آماده سازی تختال، ابالغ فرایندهای موجود و همکاری 

واحدهای پشتیبانی و برنامه ریزی بهینه به دست آمده است.
محسن احمدی افزود: از حمایت های مدیریت ناحیه فوالدسازی، واحد راه آهن، واحد برنامه ریزی، کنترل 
کیفی فوالدسازی، برنامه ریزی فوالدسازی، برنامه ریزی حمل محصوالت، بازاریابی، فروش و همچنین 

شرکت های پیمانکاری که در دست یابی به این رکورد ایفای نقش کردند قدردانی می کنم.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه نیز در خصوص ثبت این رکورد گفت: در چهارماهه 
ابتدای سال جاری 2.8 میلیون تن انواع محصوالت فوالد مبارکه به مقصد مشتریان داخلی و صادراتی ارسال 
گردید که در نوع خود نسبت به مدت مشابه سال های گذشته رکورد جدیدی در تحویل کاال به مشتریان 

محسوب می شود و این میزان حمل نسبت به سال قبل 2 درصد باالتر است.
مجید فخاری افزود: در سال جاری 768 هزار تن تختال، 1.14 میلیون تن محصوالت گرم و 588 هزار تن 
محصوالت سرد و پوشش دار از طریق حمل جاده ای و ریلی به مقصد مشتریان داخلی و صادراتی ارسال 
گردید که باالترین میزان رشد حمل محصوالت مربوط به تختال با 64 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
سال قبل است و نوردکاران کشور توانسته اند به طور مستقیم، حجم قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز خود 

را از فوالد مبارکه دریافت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در ماه گذشته رکورد جدیدی نیز در زمینه حمل ریلی ماهیانه تختال رقم خورد و 67940 

تن از این محصول با بهره گیری از ناوگان ریلی موجود به مقاصد موردنظر ارسال گردید.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت تصریح کرد: دستاوردهای به دست آمده در حوزه حمل 
محصوالت در سایه تالش، همدلی و مساعدت کلیه همکاران واحدهای برنامه ریزی حمل محصوالت، 
فروش داخلی و صادرات، نواحی تولید، راه آهن، انتظامات و باسکول محصوالت و سایر قسمت های درگیر 
حاصل گردیده و انشااهلل با تداوم بیش ازپیش آن شاهد دست یابی به موفقیت های مستمر در این حوزه 

باشیم.

ثبت رکورد بارگیری و حمل ریلی تختال صادراتی در تیرماه 1400
با تالش کارکنان فوالد مبارکه محقق شد:



31 جوالی   2021 20 ذی الحجه 1442 شنبه    9 مردادماه   1400 شماره   1236

3

میلگرد ۵۰ به سبد محصوالت صنعتی ذوب آهن اصفهان اضافه شد
ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار موفق به تولید میلگرد 5۰ مارک 2CR70 شدند.

رشد ۱۰.۷ درصدی تولید جهانی آلومینیوم
تولید جهانی آلومینیوم طی 5 سال گذشته ۱۰.7 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار فوالد، حمیدرضا عظیمیان در  آیین افتتاح پروژه استراتژیک گوره 
کید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی گفت: طرف های خارجی به دلیل  به جاسک با تأ
تحریم ها، از تحویل ورق های موردنیاز شرکت نفت برای اجرای پروژه انتقال نفت 
گوره به جاسک خودداری کردند؛ اما شرکت فوالد مبارکه اسلب مخصوص انتقال گازترش را از سال 
کنون نیز با افتخار می تواند صادرکننده این محصول باشد تا بار دیگر بی اثر بودن  98 تولید کرده و هم ا

تحریم ها را که نتیجه خودکفایی و استقالل کشور است نشان دهد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود:  با  اولین مراجعه  همکاران شرکت نفت به شرکت فوالد مبارکه، 
ایده و مسئله اولیه مطرح گردید. پس از آن جلساتی در سطوح مختلف تشکیل شد و بعد از ایجاد اراده 
جمعی و قطعی برای تولید تختال موردنیاز این پروژه در فوالد مبارکه، برای اولین بار و با همکاری گروهی 

از کارشناسان فوالد مبارکه و وزارت نفت، اسلب گازترش در سال 98 در شرکت فوالد مبارکه تولید شد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در آیین بهره برداری از خط لوله و پایانه نفتی انتقال نفت خام گوره به جاسک 
اظهار کرد: فرایند ساخت و تأمین تجهیزات این پروژه مهم ملی از سال 97 آغاز و عملیات لوله گذاری آن در 
تیرماه سال 99 با دستور رئیس جمهوری شروع شد. این خط لوله با قطر 42  اینچ )106( و طول 1000 کیلومتر 
اجرا شده که نفت خام سنگین و نیمه سنگین ایران را  از منطقه گوره در استان بوشهر به بندر جاسک در 
استان هرمزگان منتقل می کند. امیدواریم این طرح به عنوان مهم ترین طرح پایه ای، زمینه ساز توسعه 

اقتصادی منطقه مکران باشد و پس از سال ها، این کار روند توسعه این مکان را به جریان اندازد.
وزیر نفت گفت: در همه بخش های این خط لوله و همین طور همه تأسیسات مرتبط، تمامی الزامات و 

استانداردهای ملی و بین المللی ازجمله استاندارد IPS و API رعایت شده است.
زنگنه گفت: در آغاز این پروژه، قراردادهایی برای تأمین 400 هزار تن ورق »نیز« مقاوم به نفت ترش و 
تأمین پمپ های 6 مگاواتی  با شرکت های خارجی منعقد شد که به دلیل تحریم ها، تأمین اقالم  بسیار 

سخت بود.
دست یابی فوالد مبارکه به استاندارد تولید تختال موردنیاز برای اجرای پروژه ملی انتقال نفت 

خام گوره به جاسک 
وی اضافه کرد: به همین دلیل یک کار مشترک یک ساله بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت فوالد مبارکه و 
کسین تعریف شد تا بتوانند به استاندارد تولید تختال توسط فوالد مبارکه و استاندارد تولید  شرکت فوالد ا

کسین دست یابند. ورق توسط فوالد ا
وزیر نفت خاطرنشان کرد: بخش اصلی ورق موردنیاز این طرح که یک ورق مقاوم به نفت و گازترش است، 
برای اولین بار در ایران ساخته و تأمین شد. همچنین پمپ های 6 مگاواتی نیز به 50 پمپ 2.5 مگاواتی 
تبدیل و  در ایران ساخته شد. در نتیجه،  طرح عظیم خط لوله انتقال نفت خام  گوره به جاسک جلوه ای 

از درهم شکستن تحریم ها و تکیه بر توان داخلی است.
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براساس آخرین پایش طرح جامع فوالد حاصل شد:

ا   کتشاف 1.۲ میلیارد تن ذخیره جدید آهن و زغال

کتشاف بیش  کی از ا گزارش پایش مطالعات طرح جامع فوالد، حا
از 1.2 میلیارد تن ذخیره جدید سنگ آهن و زغال سنگ طی 

سال های 93 تا 99 است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، براساس آخرین گزارش پایش 
مطالعات طرح جامع فوالد، طی سال های 93 تا 99، در بخش 
سنگ آهن 977 میلیون تن و در بخش زغال سنگ، 256 میلیون 

کتشاف شده است. تن ذخیره جدید ا
کتشاف از سال 92 با مساحت 250 هزار کیلومترمربع  عملیات ا
در 36 پهنه و 21 استان آغاز شد و از نیمه دوم سال 97 وسعت 
کتشافات با افزوده شدن حدود 400 هزار کیلومترمربع، به 663  ا
هزار کیلومترمربع رسید. براساس این گزارش، در صورت تولید 
55 میلیون تن فوالد خام در افق 1404 و تولید کامل مطابق برنامه 
واحدهای فوالدی، بیش از 0.8 میلیارد تن سنگ آهن مصرف 
خواهد شد. با استخراج ساالنه 166 میلیون تن سنگ آهن، 
ذخایر کشور تقریبا تکافوی حدود 13 سال بعد از افق 1404 را دارد.

   در خالصه عملکرد وزارت صمت در ۳ ماهه ۱4۰۰ مشخص شد؛

کتشاف رشد 8.3 درصدی در تعداد پروانه های ا

خالصه عملکرد 3 ماهه 1400 وزارت صمت نشان می دهد که در 
بخش معدن با رشد 8.3 درصدی در تعداد مجوزهای پروانه 
کتشاف و رشد 3.9 درصدی گواه کشف نسبت به مدت مشابه  ا

در سال 99 همراه شده است.
به گزارش ایراسین و بر پایه اطالعات منتشرشده از سوی وزارت 
کتشاف در 3 ماهه اول 1400 بالغ بر 221  صمت، تعداد پروانه ا
فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )204 فقره( 

با رشد 8.3 درصدی همراه شده است.
همچنین تعداد گواهی کشف نیز در مدت یادشده به میزان 
107 فقره بوده و در مقایسه به 103 فقره در سال 99 رشد 3.9 
درصدی داشته است. اما در کنار این موارد می بینیم که پروانه 
بهره برداری از معادن طی 3 ماهه 1400 با رشد منفی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از 128 مورد به 121 مورد 

رسیده و تغییر منفی 5.5 درصدی داشته است.

رشد اقتصادی سال گذشته به 3.6 درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال گذشته به موجب تدابیر و 
اقدامات اتخاذشده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها، رشد اقتصادی 
و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 

و 2.5 درصد رسید.
کبر کمیجانی در شصت و  به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، ا
یکمین اجالس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که 
به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، سایر اعضای مجمع 
و اعضای هیئت عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار 
داشت: بررسی تحوالت رشد اقتصادی در سال های 92 تا 99، 
نمایانگر نوسانات و فرازوفرودهای این متغیر و تأثیرپذیری آن از 

شرایط پیرامونی اقتصاد است.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که 
رشد اقتصادی در سال 1391 به 7.7- درصد رسیده بود و با اتخاذ 
سیاست های جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و 
از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید 
ناخالص داخلی )به قیمت های ثابت سال 1390( در این سال به 

3.2 درصد رسید.

عدد خبر

میلیارد تن

درصدی

درصد

 با دست یابی به شاخص های ایمنی جهانی محقق شد:

 یک کار مشترک یک ساله بین شرکت 
ملی نفت ایران، شرکت فوالد مبارکه 
کسین تعریف شد تا  و شرکت فوالد ا
بتوانند به استاندارد تولید تختال توسط 
فوالد مبارکه و استاندارد تولید ورق 

توسط فوالد اکسین برسند

شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت 
پیشرو درزمینه ایمنی و صیانت از نیروی 
سرمایه  مهم ترین  به عنوان  انسانی 
سازمان، به منظور افزایش بهره وری 
اقدام به تدوین برنامه های ارتقای 
ایمنی پنج ساله کرده است و با اجرای 
گام  برنامه های ایمنی تدوین شده، 
مهمی در بهبود شاخص های ایمنی 
شرکت در مقایسه با فوالدسازان در 

عرصه بین المللی برداشته است

 کاهش نرخ حوادث شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر و سه ماهه اول سال 1400

خ حوادث در  رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی فوالد مبارکه از کاهش نر
فوالد مبارکه طی سال های اخیر و سه ماهه اول سال 1400 و دست یابی این شرکت به 

شاخص های ایمنی جهانی خبر داد.
 جواد کیانی گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت پیشرو درزمینه ایمنی و صیانت از نیروی انسانی به عنوان 
مهم ترین سرمایه سازمان، به منظور افزایش بهره وری اقدام به تدوین برنامه های ارتقای ایمنی پنج ساله کرده 
است و با اجرای برنامه های ایمنی تدوین شده، گام مهمی در بهبود شاخص های ایمنی شرکت در مقایسه با 
فوالدسازان در عرصه بین المللی برداشته است که کاهش نرخ حوادث در سال های اخیر به خصوص سه ماهه 

اول سال 1400 خود گواه این مهم است.
وی در ادامه اظهار داشت: درواقع برای مقایسه شرکت ها از نظر دست یابی به اهداف ایمنی و رتبه بندی 
شرکت ها از این شاخص ها استفاده می شود. ضریب تکرار حوادث، تعداد حوادث منجر به استراحت در بازه 
زمانی مشخص )معموال یک سال( به ازای یک میلیون ساعت کاری است و ضریب شدت حوادث، تعداد 

روزهای کاری ازدست رفته در بازه زمانی مشخص )معموال یک سال( به ازای هزار ساعت کاری است.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه در سال 1399 با ثبت ضریب 
تکرار 1.073 و ضریب شدت حادثه 0.017 در مقایسه با نتایج منتشرشده در انجمن جهانی فوالد در سال 2020 
بهبود قابل مالحظه ای یافته  و این نتایج قابل قبول در سه ماهه نخست سال 1400 تداوم داشته است. تعهد 
مدیران ارشد و میانی سازمان و رده سرپرستی به مقوله ایمنی و سالمت در کنار فرهنگ ایمنی باالی کارکنان 

شرکت در زمینه رعایت دستورالعمل های ایمنی، نقش مهمی در دست یابی به این رکوردها ایفا کرده است.
کیانی افزود: بی تردید همکاری تالشگران عرصه صنعت فوالد مبارکه در پیاده سازی برنامه های ایمنی در 
قالب استاندارد ISO45001 و ISO45005 با توجه شیوع همه گیری جهانی کووید19 که از هیچ تالشی دریغ 
نکرده اند و همواره با عشق و عالقه قلبی در رعایت موازین ایمنی در خط مقدم تولید تالش نموده اند، بر بهبود 

شاخص های حوادث طی سال های اخیر بی تأثیر نبوده است.
وی در تشریح اقدامات استراتژیک فوالد مبارکه در دست یابی به شاخص های ایمنی گفت:  تعهد باالی 
کید بر اهمیت باالی ایمنی، استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  مدیرعامل شرکت به مقوله ایمنی و تأ
حرفه ای بر اساس ISO 45000، تالش مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی در راستای افزایش قابلیت اطمینان 
سازه ها، جرثقیل های سقفی، مکانیسم ها و...، برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با 
حضور معاونین و مدیران عملیاتی و خدمات فنی و پشتیبانی شرکت، برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و 
بهداشت کار در سطح شیفت ها، واحدها و نواحی در معاونت بهره برداری، معاونت تکنولوژی، معاونت نیروی 
انسانی، معاونت خرید و...، اجرایی کردن سیستم نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل ها و گردش کارهای 
ایمنی، انجام شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها، تالش جهت حذف یا کاهش ریسک های ایمنی و 

بهداشت و  شناسایی خطرات فرایندی به روش HAZOP Study در واحدهای فرایندی شرکت ازجمله 
اقدامات استراتژیک فوالد مبارکه در دست یابی به شاخص های ایمنی است.

 TRIPOD رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی، تحلیل حوادث شدید سال های گذشته با مدل
BETA و درس آموزی از حوادث گذشته، انجام بازرسی های ایمنی از اتاق های برق و اتاق های کلر و بهبود 
وضعیت اتاق های کلر و برق، برگزاری مانور در سطح واحدهای مختلف فوالد مبارکه جهت افزایش میزان 
آمادگی کارکنان در شرایط اضطراری، انجام بازرسی ایمنی و بهداشت و ثبت یافته ها و پیگیری تا حصول نتیجه، 
برگزاری جلسات ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه ای با رویکرد نوین ویژه رؤسا، سرپرستان شیفت ها با حضور 
مدیران، ایجاد سیستم نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل ها و گردشکارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای، 
برگزاری دوره آموزشی 45 ساعته شیفت فورمن ها و دریافت گواهینامه از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی 
و بهداشت کار، برگزاری دوره مدیریت ریسک برای پرسنل پیمانکار با همکاری اداره کار شهرستان، شناسایی 
خطرات و ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی به روش HRA، ارزیابی ریسک ارگونومی فعالیت ها در 
قالب طرح توسعه ارگونومی مشارکتی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی از طریق وب سایت، پیامک، خبرنامه، 
رادیو فوالد، بوردهای تبلیغاتی و... با همکاری مؤثر همکاران روابط عمومی و ایجاد کارگروه فرهنگ ایمنی 
سازمانی )تهیه بروشور، پمفلت های آموزشی، اینفوگرافی خطرات، انیمیشن های ایمنی و...( را از دیگر اقدامات 

استراتژیک فوالد مبارکه در دست یابی به شاخص های ایمنی عنوان کرد.
کیانی افزود: با توجه به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حادثه که معموال آثار زیان باری بر جا می گذارد و 
به منظور افزایش بهره وری و تداوم تولید در سال حمایت و پشتیبانی از تولید، شرکت فوالد مبارکه با عبرت آموزی 
از حوادث گذشته و بررسی علل حوادث ناشی از کار و شناخت ارتباط بین وقوع حوادث و عوامل مؤثر بر آن 
از قبیل زمان وقوع حادثه، علت وقوع حادثه و شاخص های تعیین کننده، نسبت به بهبود شاخص حوادث 
کتورها می توان علل حوادث در حین انجام کار و انجام اقدامات پیشگیرانه  اقدام نموده است. با شناخت این فا
و مدیریت بر حوادث، روش های ایمن انجام کار را ارائه کرد تا میزان حوادث تا حد قابل قبولی کاهش یابد و 
سالمت نیروی انسانی به حد قابل قبول ارتقا پیدا کند و هزینه های اقتصادی ناشی از حوادث را نیز به حداقل 

رساند.
 وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص های کمی و کیفی تولید، خطاهای 
انسانی و بروز حوادث است که به طور مستقیم از برنامه های ایمنی تأثیر می پذیرد. تأثیر اجرای مؤثر برنامه های 
ایمنی بر کارکنان به صورت افزایش رضایت شغلی و بهره وری نیروی کار و همچنین کاهش بیماری ها و حوادث 
ناشی از کار مشخص خواهد شد. در اولویت گذاشتن برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در سیاست های 
اصلی سازمان باعث افزایش بهره وری و افزایش روحیه کارکنان و احساس مسئولیت پذیری در آن ها می شود.

کید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی مطرح کرد: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ

توانمندی فوالد مبارکه برای صادرات اسلب گازترش

اجرای گروه سرود و تواشیح  به مناسبت عید غدیر  همزمان با خروج کارکنان از شرکت تجلیل از بانوان شاغل در شرکت به مناسبت عید غدیر و اهدای هدایا با موضوع عفاف و حجاب

عکس نوشت
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  مدیـر روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: 
شـرکت فوالد مبارکه در راسـتای مسـئولیت اجتماعی خود 
اهدای 300 مخزن آب آشامیدنی و خدمت رسانی در قالب 
تانکـر سـیار بـه اسـتان خوزسـتان را در دسـتور کار خـود قـرار 

داده است.
کی از آن است که جهان رو به  به گزارش ایراسین، برآوردها حا
گرم شدن می رود و کشورهای بسیاری در جهان دچار تنش 
آبی می شوند. این در حالی است که می دانیم 97 درصد از 
آب های موجود در جهان به طور مستقیم غیرقابل نوشیدن 
هستند و تنها 3 درصد از آب های جهان شور نیستند. کمبود 
بارش ها و افزایش سطح تبخیر و تخلیه آبخوان ها، کشور ما را 

هم دچار تنش آبی کرده است.
در این میان شرکت فوالد مبارکه از یک سو بهره برداری از آب 
خام را با احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تأسیسات 
تصفیه خانه فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان و 
بازچرخانی آب به حداقل رسانده و از سوی دیگر با سهم 28 
درصدی در پروژه انتقال آب خلیج فارس دین خود را به استان 

اصفهان ادا کرده است.
عالوه بر آن، این شرکت در حال حاضر  در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود همچون 8 سال دفاع مقدس که خط شکنان 
اصفهانی برای دفاع از مام وطن راهی خوزستان شدند، با 
اهدای 300 مخزن آب آشامیدنی و خدمت رسانی در قالب تانکر 

سیار به یاری هم وطنان در استان خوزستان شتافته است.
گفت وگو با خبرنگار ایراسین در این  هادی نباتی نژاد در 
خصوص اظهار کرد: تعهد به مسئولیت های اجتماعی توسط 
شرکت فوالد مبارکه با نگاه ملی و چندوجهی همواره در اولویت 
که فوالد مبارکه معتقد است این شرکت  قرار داشته و دارد. چرا
فقط نسبت به سهام داران خود مسئول نیست و در مقابل کل 
جامعه ای که در آن فعالیت می کند مسئولیت دارد. بنابراین 
این موضوع به بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ این شرکت  
تبدیل شده و فوالد مبارکه تالش کرده در موضوعات آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و حل بحران های اجتماعی مثل سیل، 
زلزله، کم آبی، همه گیری کرونا و... با رویکرد اخالقی و تقویت 

همبستگی ملی ورود پیدا کند.
وی افزود: با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی، شرکت 
فوالد مبارکه همواره با نگاه ملی در مسیر تحقق نیازهای 
جامعه در ادوار مختلف برآمده به گونه ای که در یک سال اخیر 
کز درمانگر در کشور به نیازهای  کسیژن رایگان مرا با تأمین ا

جامعه، متعهدانه پاسخ داده است.
گفت: اقدامات  مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
نوع دوستانه شرکت فوالد مبارکه به تأمین نیازها و تجهیزات 
کز درمانگر خالصه نشده است، بلکه در شرایطی که کشور  مرا
کاهش مصرف  با تنش آبی مواجه شده، این شرکت برای 
کاهش  کرده است. اولین حوزه  آب در چهار جبهه اقدام 
مطلق مصرف آب در فرایند تولید است. دومین حوزه، بحث 
بازچرخانی آب در فرایند تولید است که به استفاده مکرر از 
آب منتج می شود. سومین حوزه هم ایجاد تصفیه خانه های 
داخلی شرکت برای تبدیل پساب داخلی به آب صنعتی است 
تا مجددا از آب استفاده شود. آخرین اقدام مهم در این زمینه 
هم بحث استفاده از پساب 9 شهرستان برای جایگزینی از آب 
کنون به کاهش 30 درصدی نیاز آبی فوالد  رودخانه بود که تا

مبارکه و کاهش برداشت از رودخانه منجر گردید.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: همچنین 
این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی خود عالوه بر توجه 
ح  به مسائل منطقه ای که نمود خود را در ابرپروژه ملی طر
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان و فالت مرکزی نشان داد، 
تصمیم گرفت در بحران فعلی استان خوزستان هم به صورت 
جدی ورود پیدا کند و با اهدای 300 مخزن آب آشامیدنی و 
خدمت رسانی در قالب تانکر سیار تا پایان بحران کم آبی در کنار 

مردم نجیب خوزستان باشد.
ــگاه  ــه دور از ن ــی و ب ــا هم افزای ــه ب ــم ک ــرد: امیدواری ــه ک وی اضاف
قومیتــی بتوانیــم از بحــران تنــش آبــی کــه بســیاری از کشــورها 
را درگیــر کــرده اســت، ســربلند بیــرون بیاییــم. شــرکت فــوالد 
ــدگان  ــادت های رزمن ــون رش ــیر همچ ــن مس ــم در ای ــه ه مبارک
اصفهانــی در 8 ســال دفــاع مقــدس همــراه مــردم خوزســتان 

خواهــد بــود.

 مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد؛

اهدای 300 مخزن آب آشامیدنی و 

 خدمت رسانی در قالب تانکر سیار 

به استان خوزستان

در شــرایطی که وقوع بحران همه گیــری کرونا، بقای شــرکت های تولیدی 
و به خصــوص بخش صنعــت را در مقیاس جهانــی تهدید می کــرد و نتایج 
ویرانگــر اجتماعــی و اقتصــادی را بــرای بخــش تولیــد در پــی داشــت، 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اقدامــات مؤثــر خــود نه تنهــا در مهــار ایــن ویــروس موفــق عمــل 
کــرد، بلکــه بــا افزایــش تولیــد نشــان داد کــه به عنــوان شــرکتی ســرآمد در کشــور و جهــان 

ح اســت. مطــر
مدیـر ایمنـی، بهداشـت و محیط زیسـت فـوالد مبارکـه بـا اعـالم این مطلـب افـزود: در شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـا حمایت هـای مدیریـت عالـی شـرکت، معاونیـن، مدیـران و تـالش تمامـی 
کارکنان شرکت، توانستیم در سال 99 با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، با جهش تولید، 

گام بزرگـی در صنعـت فـوالد برداریم.
حسـین مدرسـی فر تصریـح کـرد: افتخـار مـا در شـرکت فـوالد مبارکـه ایـن اسـت کـه علی رغـم 
تعطیلـی بسـیاری از شـرکت ها در پیـک اول کرونـا، مـا توانسـتیم بـا مدیریـت هم زمـان تولیـد 
و پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونا عـالوه بر دسـت یابی بـه افزایش تولیـد، از همه گیـری این 
کنـون ایـن بیمـاری نتوانسـته  بیمـاری در شـرکت جلوگیـری بـه عمل آوریـم، به طوری کـه تا

خدشـه ای  بـه تولیـد ایـن واحـد صنعتـی وارد نمایـد.
وی افـزود: فـوالد مبارکـه ثابـت کـرد در روزهـای سـخت شـیوع کرونـا کـه می تـوان گفـت یـک 

جنـگ بیولوژیکـی اسـت باافتخـار حرکـت کـرد و دشـمنان نظـام را مأیـوس سـاخت.
کیـد کـرد: مـا در فـوالد مبارکـه در شـرایط تحریم هـا یـاد گرفتیـم هـر تهدیـدی را بـه یـک   وی تأ
فرصت تبدیل کنیم و همین یادگیری باعث شد در پی انتشـار این ویروس در چین در اواخر 
سال 98 قبل از اینکه این بیماری به ایران بیاید، با انجمن جهانی فوالد یک ارتباط دوسویه 
برقرار سازیم. به همین منظور شروع به شناسایی این بیماری و عالئم آن نمودیم و درنهایت 
در اواخر اسـفند و اوایل فروردین 99 با شـروع موج اول با آمادگی کامل در مقابل این ویروس 
قرار گرفتیم و موفق شدیم از تعطیلی شرکت جلوگیری کنیم. همین تجربیات و برنامه های 
پیشـگیرانه را در قالب یک طرح به انجمن جهانی فوالد ارائه کردیم که با استقبال زیادی در 

دنیا روبه رو شـد و از تجربیات ما استفاده گردید.
مدرسـی فر افـزود: در سـال 99 ایـن ویـروس را به عنـوان یـک ریسـک شناسـایی کردیـم و در 
قالـب مدیریـت ریسـک بـا آن برخـورد نمودیـم و بـر اسـاس نتایـج پیامـد، شـدت و احتماالت 

موجـود، آن را آنالیـز کردیـم.
وی بـه دیگر فعالیت های پیشـگیرانه کـه دیگر واحدهـای شـرکت را درگیر کـرده بود نیز اشـاره 
کرد و افزود: افزایش ناوگان ترابری، تغییر در نحوه توزیع غذا، درخواست اقالم بهداشتی و... 
مواردی بود که واحدهای زیادی از شـرکت برای انجام این خدمات، زمان و انرژی بیشـتری 

از حد عـادی صرف کردند تـا بتوانیم بحران ها را مدیریت و با موفقیت پشـت سـر بگذاریم.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیسـت فوالد مبارکه با بیان این که یکی از کارهای زیربنایی 
در مقابله بـا ایـن ویـروس پشـتیبانی از تولید ماسـک با همـکاری دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
بـود، افـزود: ایجـاد 23 دسـتورالعمل مقابلـه بـا ایـن ویـروس در 3 روز، بازنگـری تهویه هـا و 
ایجاد سـامانه خود اظهاری هفتگی که کارکنـان در قالب مدیریـت خوداظهـاری آن را انجام 
می دهند نیز کمک شـایانی در شناسـایی و پیشـگیری از این بیماری برای شـرکت بـه همراه 

داشـته اسـت.
مدرسـی فر، تدوین طرح دوسـاله برای مقابله با این ویـروس را از مهم ترین اقدامات شـرکت 
کنـون بـه  برشـمرد و گفـت: آمـار مبتالیـان بـه ایـن ویـروس بـا اقدامـات خـوب فـوالد مبارکـه تا
کمترین میزان بوده اسـت که نشـان از پیش بینی های مؤثر و اقدامات ارزشـمندی است که 

در طراحـی اولیـه به آن پرداخته شـده اسـت.
کسـن کرونـا بوده اسـت، گفت:  وی بـا بیان ایـن که یکـی از دغدغه هـای ایـن مدیریت تهیه وا
کسـن بـرای همـکاران و  کنـون صـورت گرفتـه 350 هـزار دوز وا بـا پیگیری هـای زیـادی کـه تا
خانواده هـای آنـان و کل گـروه فـوالد مبارکـه درخواسـت کرده ایـم و بدیـن منظـور جلسـات 
زیـادی بـا وزارت بهداشـت برقـرار شـد. ایـن اطمینـان را بـه همـکاران می دهیـم کـه مـا اولیـن 
کسیناسـیون کارکنانمـان را شـروع خواهیـم کـرد، زیـرا تمـام  فوالدسـاز خواهیـم بـود کـه وا

مجـوزات مربوطـه اخـذ شـده و طـرف چینـی نیـز آن هـا را آمـاده کـرده اسـت.

در شرایط تحریم و کرونا یاد گرفتیم هر تهدیدی را به یک فرصت تبدیل کنیم
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه:

خـبــــــــــــــــــر            
خبر کوتاه

توان ایران برای صادرات ۸ میلیارد دالری فوالد در سال ۱۴۰۰

گر دولت فعلی  گفت: ا دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
و دولت سیزدهم با بحث صادرات به صورت جدی و تشویقی 
کنند، توان هشت میلیارد دالر ارزآوری از محل صادرات  برخورد 
گر تحریم ها لغو شود، رکورد  فوالد در سال ۱۴۰۰ وجود دارد و ا
جدیدی در صادرات به ثبت خواهد رسید.

کارگروه  رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه 
کید بر ضرورت آسیب شناسی واقعی و رصد  تنظیم بازار با تأ
گفت: در  کشور  روزانه میزان تولید و موجودی سیمان و فوالد در 
شرایط فعلی، اولویت اصلی در حوزه سیمان و فوالد تأمین برق 
به منظور حفظ تولید است .

وی یادآور شد: بیشترین فشار ناشی از عدم تأمین برق، به 
واحدهای سیمانی و فوالدی تحمیل شد.

اولویت اصلی در حوزه سیمان و فوالد تأمین برق است

 حسین مدرسی فر،
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از روند تکمیل پروژه نصب قفسه شماره 7 
و نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم و همچنین ریومپ خط ریخته گری 

شماره 1 مجتمع فوالد سبا بازدید به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار فوالد، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در این بازدید 
با اشاره به اهمیت این پروژه ها اظهار کرد: از خردادماه امسال این پروژه ها در یک بازه 45 روزه 
هدف گذاری شده بود؛ اما خوشبختانه با همت و تخصص تالش گران مجتمع فوالد سبا این توسعه 

4 روز پیش از موعد مقرر به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به وجود عوامل بازدارنده ازجمله تحریم ها و شیوع ویروس کرونا در پروژه تکمیل توسعه 

نورد گرم و ریخته گری مجتمع فوالد سبا افزود: با اجرای پروژه نصب قفسه 7 نورد گرم این مجتمع 
عالوه بر تسهیل نوردکاری، کیفیت ورق های تولیدی نیز افزایش می یابد؛ خط ریخته گری شماره 1 
مجتمع فوالد سبا همچون خط شماره 2 به روزرسانی شده و این امر قطعا در تحقق افزایش میزان 

تولید در سال جاری نقش مؤثری خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان ضمن قدردانی از تالش متخصصان و پرسنل 
مجتمع فوالد سبا و کلیه پیمانکاران این مجتمع گفت: قطعا تالش کارشناسان فوالد سبا 
در تحقق این توسعه مؤثر بوده که امیدوارم در این مجتمع بتوانیم با تمام توان به ظرفیت 

هدف گذاری شده تولید در سال جاری دست یابیم.

نصب قفسه 7 نورد گرم و اصالح خط ریخته گری شماره 1 مجتمع فوالد سبا

سیستم اینترنت اشیا )IOT( به سیستمی از اشیای 
متصل به اینترنت گفته می شود که قادر به جمع آوری و انتقال 
داده ها در زمان واقعی و با استفاده از انواع حسگرها و... از 
طریق یک شبکه بی سیم و بدون دخالت انسان است. این 
سیستم می تواند به صورت برخط، اطالعات را از سطوح 
یا  مدیران  اختیار  در  و  کند  جمع آوری  کارخانه  مختلف 
مهندسان ناظر قرار دهد. ابزارها و دستگاه های اینترنت اشیا 
شامل سنسورها و ریزپردازنده هاست که این شبکه، به کمک 

الگوریتم های یادگیری ماشین و داده هایی که از طریق 
شبکه  یک  به  می تواند  می کند،  دریافت  سنسورها 
هوشمند تبدیل گردد. سیستم های پیش بینی تعمیرات، 
کنترل تولید از راه دور، کنترل و ردیابی محصوالت و دارایی ها، 
کنترل موجودی و انبارداری با RFIDها،  هوشمندسازی 
مدیریت هوشمند لجستیک و... همگی مثال هایی از کاربرد 

این سیستم ها در صنعت هستند.
در کارخانه ها و سایت های کاری صنعت فوالد هم، از خطوط 
تولید با فرایندهای مداوم و پیوسته استفاده می شود. در این 
گر شرایط تولید به درستی تنظیم نشود، ریسک ایجاد  خطوط، ا
اتالفات و محصوالت معیوب و توقف خط تولید در شرایط بحرانی 

افزایش می یابد. در نتیجه، شرایط تولید باید به طور مداوم پایش، 
مدیریت و کنترل شود و اینجاست که اینترنت اشیا به یک فناوری 
اساسی و ضروری تبدیل می گردد. به عنوان مثال، پارامترهایی 
نظیر دما، اندازه، ضخامت، دبی مذاب، میزان صیقلی بودن 
سطح و... همگی ازجمله شاخص های کنترل کیفی محصول 
و مدیریت تولید هستند که می توانند به کمک سیستم اینترنت 

اشیا، کنترل شوند.
برای مثال، پایش دمای بیلت های خام برای انجام عملیات هایی 
نظیر نورد داغ یا آهنگری و... به کمک دماسنج های مادون قرمز 
دیجیتالی، امکان بررسی سریع و اقدامات متقابل را در صورت 
بروز مشکل کیفیت در فرایند بعدی فراهم می کند؛ همچنین 

فاصله بین غلتک ها در عملیات نورد، دقت و ضخامت صفحات 
و ورق های فوالدی را تعیین می کند که نظارت دائم بر آن، کیفیت 
و یکپارچگی ورق را تضمین می کند و می توان به کمک لیزرهای 
میکرومتر CCD بر این پارامتر نیز نظارت داشت. مثال های فراوان 
کاربردهای این سیستم در بخش های  دیگری را می توان از 
مختلف کارخانه بیان کرد. پیاده سازی این شبکه، با متصل 
کردن دپارتمان های مختلف کارخانه ازجمله تولید، بسته بندی، 
انبار و... به سبب کاهش اتالفات و هزینه ها، کمک به مدیریت 
و کنترل تولید، افزایش سرعت تصمیم گیری و چابکی و کاهش 
ریسک ها و خطاهای احتمالی، به افزایش چشم گیر بهره وری در 

تولید منجر می شود.

اینترنت اشیا در صنعت فوالد

     تهیه کننده: روابط عمومی شرکت ایریسا
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رئیس محیط زیست فوالد مبارکه:

   استفاده درست و اصولی از آب
 به یک شعار و فرهنگ  در شرکت 

فوالد مبارکه تبدیل شده است

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اعالم این 
مطلب گفت: این شرکت جهت تأمین آب موردنیاز خود 
پروژه های بی نظیر و پرهزینه ای انجام داده و در دست اقدام 

دارد.
بهنـام کاویانـی افـزود: بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه تأمیـن آب 
موردنیـاز، امـری بسـیار پراهمیـت و اسـتراتژیک در صنایـع 
تولیدی من جمله صنعت فوالد است. شرکت فوالد مبارکه نیز 
از این امر مسـتثنا نبوده و تأمین این ماده حیاتـی به مهم ترین 

چالـش ایـن شـرکت تبدیـل شـده اسـت.
گونی در شـرکت فوالد  وی اظهار داشـت: آب خـام مصـارف گونا
مبارکـه دارد که می توان بـه خنک کاری تجهیـزات، خنک کاری 
محصـول، مصـارف شـرب و ... اشـاره کـرد. ایـن شـرکت جهـت 
تأمین آب موردنیاز خود پروژه های بی نظیر و پرهزینه ای انجام 

داده و در دسـت اقـدام دارد.
 کاویانـی بـا اشـاره بـه اهـم ایـن پروژه هـا و اقدامـات گفـت: ایـن 
شـرکت بـا ایجـاد زیرسـاخت و بهره بـرداری از شـبکه جمـع آوری 
فاضالب 9 شـهر زرین شـهر، دیزیچه، مبارکه، صفائیه، کرکوند، 
ورنامخواسـت، زیباشـهر، سـده لنجـان، چمگـردان و احـداث 
تصفیه خانه هـای جدیـد و تکمیـل تصفیه خانه هـای موجـود 
برای تصفیه پسـاب این شـهرها، توانسـته اسـت سـهم بزرگـی از 
آب تـازه موردنیـاز خـود را بـا فرایندهـای تصفیـه پسـاب شـهری 
جایگزیـن کند کـه ایـن مهـم مزایـای زیـادی نه تنهـا بـرای فوالد 
مبارکـه داشـته، بلکـه در بحث کم آبـی اسـتان نیز کمـک زیادی 

بـه بخـش صنعـت کـرده اسـت.
وی در خصـوص اهمیـت ایـن موضـوع گفـت: از طرفـی ایـن کار 
باعـث پررنـگ شـدن فرهنـگ بازچرخانـی آب در شـرکت های 
هم جـوار و ملی شـده و موجـب گردیده شـرکت های دیگـر نیز در 
این زمینه اقدام نمایند. همچنین این اقـدام در بحث کاهش 
هزینه شهرداری ها و سازمان آبفا در تصفیه پساب ها مؤثر بوده 
و توانسته بار آلودگی و همچنین امکان نفوذ پساب به رودخانه 

ک هـای کشـاورزی را کاهـش دهد. و آلودگـی خا
رئیس محیط زیست در ادامه به دیگر اقدامات این حوزه اشاره 
کرد و گفت: در شرکت فوالد مبارکه، تعدادی از واحدها به دلیل 
اینکه در فرایندهـای خود فقـط بحث انتقـال حـرارت را دارند با 
افـزودن کولینگ تاورهـای میانـی و یـا فن هـای خنک کننـده و 
فیلترهـای شـنی می تواننـد مصـرف آب را چندیـن بـار در داخل 
واحـد خـود داشـته باشـند کـه ایـن مهـم بـا کنتـرل پارامترهـای 
فیزیکـی و شـیمیایی امکان پذیـر اسـت. همـکاران زحمت کش 
ناحیـه انـرژی و سـیاالت پیگیـر ایـن امر هسـتند و قبـل از ارسـال 
بـه تصفیه خانـه مرکـزی، آب 7 تـا 8 بـار تصفیـه و بازچرخانـی 
می شـود و ایـن عمـل، سـهم بسـزایی در کاهـش مصـرف آب در 

واحـد ایفـا می کنـد.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر دستاوردهای شرکت فوالد مبارکه 
در زمینـه بهینه سـازی و کاهـش مصـرف آب، ایجاد زیرسـاخت 
بـرای اسـتفاده از پسـاب خروجـی یـک واحـد به عنـوان آب خـام 
ورودی بـه واحـد دیگـر اسـت. به عنـوان مثـال در حـال حاضـر 
کسـیژن  آبـی کـه به عنـوان مـاده خنک کننـده در واحـد تولیـد ا
چند بار بازچرخانی و اسـتفاده می شـود، بعـد از انجام عملیات 
خنـک کاری نهایـی در ایـن واحـد به عنـوان آب خـام جدیـد بـه 
ناحیه نـورد گـرم به عنـوان آب تـازه انتقـال داده می شـود و مورد 
استفاده قرار می گیرد و این بدین دلیل است که پارامترهای آن 
ازلحاظ فیزیکی و شیمیایی قابل پذیرش در واحد ثانوی است.
کاویانـی در ادامـه گفـت: طبـق نظـر کارشناسـان، نشـت آب از 
شـبکه های توزیـع در سـطح کشـور بسـیار زیـاد اسـت و موجـب 
هدررفـت 30 درصـدی آب می شـود. شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
نوسازی کامل شبکه وسـیع و البته فرسـوده توزیع آب صنعتی 
و آشـامیدنی خـود، توانسـته اسـت مقـدار هـدر رفـت آب از ایـن 

شـبکه ها را بـه صفـر برسـاند.
وی تصریح کـرد: از دیگر اقدامـات انجام گرفته در جهت کاهش 
مصـرف آب، جایگزیـن کـردن گونه هـای مقـاوم بـه کم آبـی در 
عرصـه فضـای سـبز گونه هـای نظیـر بنـه تـاق، بادام کوهـی و ... 
با گونه های بـا مصرف آب باالسـت کـه این موضوع مصـرف آب 
در فضای سـبز شـرکت را به طور محسوسـی کاهش داده است.
رئیـس محیط زیسـت فـوالد مبارکـه اظهـار داشـت: یکـی از 
مهم تریـن پروژه هـای در دسـت اقـدام ایـن شـرکت در راسـتای 
کاهش مصـرف آب، سـاخت آبگیـر بـزرگ شـماره 3 بـرای ذخیره 
پسـاب تصفیه شـده اسـت که بـا راه انـدازی آن، امـکان ذخیره و 
بازچرخانی بیشتر پساب به وجود خواهد آمد و موجب کاهش 

برداشـت آب خـام از زاینـده رود خواهـد شـد.
بحـث  فـوق،  مـوارد  بـر  عـالوه  گفـت:  پایـان  در  کاویانـی 
ح اسـت کـه همـکاران تولیـدی در شـرکت  فرهنگ سـازی مطـر
فـوالد مبارکـه قـدر آب را به خوبـی می داننـد و از هدررفـت آن 
جلوگیری می کنند و استفاده درست و اصولی و مقرون به صرفه 
کالن،  بـه یـک شـعار و فرهنـگ تبدیـل شـده و در اهـداف 
بلندمـدت و کوتاه مـدت بـه آن پرداختـه شـده اسـت. تمـام 
کارکنـان نسـبت بـه مصـرف درسـت آب، طراحـی بهینـه و 
کم مصـرف تجهیـزات، تعمیـرات به موقـع تجهیـزات و خریـد 
تجهیزاتـی کـه بـا آب کمتـر کار کننـد و... بـه ایـن تعهـد جامعـه 

پوشـانده اند. عمـل 

پروسه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تکنولوژی ایرانی PERED ، در چین به بار نشست

کارخانه تولید آهن  گزارش روابط عمومی ایمیدرو، ایران نخستین  به 
کرد. شرکت ام ام  اسفنجی به روش بومی »ِپِرد« را در چین راه اندازی 
کارخانه  ایی، با بهره گیری از روش »احیای مستقیم ایرانی«، نخستین 
تولید آهن اسفنجی در بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان را طراحی، 
کرد. اجرا و راه اندازی 

گزارش ایراسین و به نقل از دنیای اقتصاد، جزئیات تصمیمات  به 
اخیر سازمان توسعه تجارت درباره افزایش مهلت ایفای تعهدات 
که سال ۱۳۹۷ باید رفع  ارزی صادرکنندگان، اعم از صادرکنندگانی 
کاالهای خاص و همچنین  تعهد انجام می دانند تا صادرکنندگان 
که باید رفع تعهد ریالی انجام می دانند، با احسان  صادرکنندگانی 
کمیته اقدام ارزی بررسی شد. قمری، دبیر 

 خبـــــــــــــــر        

خبر کوتاه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: چشم انداز 
شرکت فوالد مبارکه در حوزه تحول دیجیتال، »فوالد 
هوشمند در کالس جهانی« تعریف شده و 5 مردادماه 
در تقویم فوالد مبارکه به عنوان »روز هوشمندسازی« نام گذاری 

گردید.
حمیدرضا عظیمیان در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: امروزه 
محیط کسب وکار به دالیل تغییرات شدید عوامل مختلف نظیر روندهای 
بین المللی در صنعت به خصوص صنعت فوالد، تحوالت فناوری به ویژه 
فناوری های نوظهور دارای چالش های بزرگی است؛ از این رو شرکت فوالد 
مبارکه برای حفظ جایگاه رقابتی خود در بازار داخلی و خارجی و همچنین 
تولید محصوالت پیچیده و با ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت شرکت های 
نوپا در ارائه محصوالت نوآور، استفاده از فناوری نوظهور و نیز اقتضائات 
خدمات و پیچیدگی فرایندها نمی تواند نسبت به این مهم بی تفاوت 

باشد و روش های سنتی در این خصوص معموال محدود هستند.
وی با بیان اینکه انقالب چهارم صنعتی و تحول دیجیتال یک روند جهانی 

است، افزود: عمده شرکت های برتر فوالدسازی دنیا، استراتژی های 
مشخصی مبتنی بر آن تدوین و سرمایه گذاری های کالنی در این خصوص 
انجام داده اند، بنابراین شرکت فوالد مبارکه نیز راهی جز پیمودن این 

مسیر برای خود متصور نیست.
فوالد هوشمند در کالس جهانی، چشم انداز فوالد مبارکه در 

حوزه تحول دیجیتال
کوسیستم های جدید  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: امروزه  ا
محیط کسب وکار در 4 حوزه فرایند، محصول، اقتصاد چرخشی و تحول 
دیجیتال تعریف شده اند که فوالد مبارکه برای هر 4 عنوان برنامه اجرایی 

تدوین کرده است.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز شرکت در حوزه تحول دیجیتال، »فوالد 
هوشمند در کالس جهانی« تعریف شده است. معیارها و شاخص های 
هوشمند بودن در کالس جهانی براساس الگویی انتخاب شده که در 
سال های اخیر توسط مجمع جهانی اقتصاد و شرکت مشاوره مکنزی 
با عنوان شبکه جهانی فانوس دریایی شناخته می شود و معرفی 

شرکت های پیشرو در حرکت به سمت انقالب چهارم صنعتی با تأیید این 
نهادها انجام می پذیرد.

»روز هوشمندسازی« در تقویم فوالد مبارکه ثبت شد
عظیمیان اذعان داشت: جهت دست یابی به یک کارخانه هوشمند در 
کالس جهانی براساس انقالب صنعتی چهارم، شرکت فوالد مبارکه تهیه و 
تدوین سند ره نگاشت تحول دیجیتال را در دستور کار قرار داد که در تاریخ 
5 مرداد ماه سال گذشته رونمایی گردید و شعار »فوالد فردا، هوشمند از 
سنگ تا رنگ« برای آن تعیین شد؛ این روز در تقویم فوالد مبارکه به عنوان 

»روز هوشمندسازی« نام گذاری گردید.
وی در پایان تصریح کرد: این حرکت نمادین نشان از تعهد و توجه ویژه 
فوالد مبارکه به مسیر انتخاب شده است و انتظار می رود خانواده بزرگ 
فوالد مبارکه و همه ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی به ویژه 
کارکنان پرتالش با جدیت دوچندان، فوالد مبارکه را برای موفقیت در 
این طرح بزرگ همراهی کنند و موجبات اجرای سریع تر طرح فوالد +22 

به عنوان نخستین گام اجرایی در سال جاری فراهم سازند.

کوسیستم های جدید محیط   امروزه  ا
کسب وکار در 4 حوزه فرایند، محصول، 
اقتصاد چرخشی و تحول دیجیتال 
تعریف شده اند که فوالد مبارکه برای 
هر 4 عنوان برنامه اجرایی تدوین کرده 

است

امروزه سازمان های پیشرو رفته رفته 
از  یکی  که  می رسند  گاهی  آ این  به 
مدیر،  یک  مهارت های  اصلی ترین 
داشتن مهارت های گفت وگوی مؤثر 
آن ها  از  بسیاری  نتیجه،  در  است. 
به سوی ایجاد یک الگوی کوچینگی 
برای گفت وگو با تیم خود پیش می روند

که انسان، محور تحوالت سازمانی است، برای  ازآنجا
دست یابی به تراز تعالی سازمانی باید به ارتقای تراز 
سرمایه انسانی شرکت پرداخت و آن ها را از درون 
پرورش داد که این مهم در شرکت فوالد مبارکه از طریق راهکارهایی 
نظیر توسعه مهارت گفت وگوهای کوچینگ )مربی گری( تسهیل 
گردیده است. در آینده نزدیک ما در فوالد مبارکه شبکه ای از مربیان 
داخلی و بیرونی را پرورش خواهیم داد که به توسعه گفت وگوها با 

رویکرد مربی گری در سازمان کمک خواهند کرد.
ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

به عنوان یک مدیر همواره ذهنم درگیر این بوده که چطور می توانم هم 
یک مدیر خوب و کارآمد باشم، هم همکارانم و سایر کارکنان را در نظر 
بگیرم. بیشتر اوقات به این نتیجه می رسیدم که راهی نیست. یا باید یک 
مدیر قدرتمند باشی و به سازمان وفادار باشی، یا باید به سمت کارکنان 

باشی و سخت می توانستم تعادلی بین این ها برقرار کنم.
پررنگ ترین چیزی که از مهارت های یک کوچ یاد گرفتم و در مدیریت 
برایم بسیار کمک کننده بود این نکته بود که باور داشته باشم افراد 
با هم متفاوت اند و باید این تفاوت را به رسمیت بشناسم. زمانی که 
این طور نگاه کردم، شنیدن حرف های همکارانم برایم ساده تر بود 
و فهمیدم چطور شنیدن همکارانم می تواند کمک کند به اهداف 

سازمان برسیم.
کادمی کوچینگ   عزیز میردار  مدیر اجرایی و عضو هیئت علمی آ

FCA
گاهی می رسند که یکی از  امروزه سازمان های پیشرو رفته رفته به این آ
اصلی ترین مهارت های یک مدیر، داشتن مهارت های گفت وگوی مؤثر 
است. در نتیجه، بسیاری از آن ها به سوی ایجاد یک الگوی کوچینگی 
که در آن مدیران با ایجاد  گفت وگو با تیم خود پیش می روند  برای 
صمیمیت، پرسیدن سؤال های قدرتمند و استفاده از بازخوردهای 
اثربخش، در مقابل ابالغ راهکارها، گفت وگوهای یک طرفه و قضاوت،  
کارکنانشان تسهیل می کنند و مشوق رشد آن ها  یادگیری را برای 
کادمی کوچینگ FCA است  می شوند. باعث افتخار من و همکارانم در آ
که در این مسیر، همراه شرکت پیشرو فوالد مبارکه و مدیران و رؤسای 
توانمند آن هستیم و اقدام واحد آموزش و توسعه منابع انسانی در این 

زمینه قابل ستایش است.
رضا اسماعیل پور مدیر گندله سازی

از مدیریت و تیم آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت جهت پیگیری و 
برگزاری دوره باارزش کوچینگ متشکرم. در واقع کوچینگ یک طرز تفکر 
با ارزش، مبتنی بر گفت وگوی دوطرفه است. براساس آن کوچ، ضمن 
گفت وگو با مراجع، راه حل مشکالت وی را از طریق گوش دادن مؤثر به 
صحبت هایش و دادن بازخوردهایی از ذهن و کالم خودش استخراج 

می کند و مانند آینه پیش روی او می گذارد. این راه حل توسط مراجع و از 
زبان او و براساس توانایی ها و دیدگاه هایش بیان شده و با ساختار عملکرد 
او انجام می شود. پس از اقدام مراجع، کوچ براساس ارزش های مراجع از 
او قدردانی می کند. کوچ با درخواست از مراجع، او را از توانایی های ذهنی 
خود فراتر می برد تا کارهایی که قبال قادر به انجام آن ها نبوده است با باور 

جدید انجام دهد.
گیری آن در سازمان،  این یک طرز تفکر باارزش و بی نظیر است که با فرا
ارتباطاتی بهتر و فضایی صمیمی ایجاد می شود و تصمیمات با حداقل 

خطا اتخاذ می گردد و نهایتا کاهش هزینه های سازمان را به همراه دارد.
روح اهلل بیرانوند رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم

امروزه در سازمان های پیشرو، سبک مدیریت کوچینگی به سرعت 
در حال گسترش و نهادینه شدن است. در این سبک نوین مدیریت، 
سیستم سنتی دستور دادن و کنترل کردن کنار گذاشته شده و مدیران 
کوچینگی، با تفویض اختیار و برگزاری جلسات گفت وگوی فعال و دوسویه 
و استفاده از نظرات افراد در پیشبرد کارها، ابتدا موجبات توسعه فردی 
کارکنان خود را فراهم می کنند و در نهایت توسعه سازمانی اتفاق می افتد.

امید است این سبک از مدیریت، با تالش هایی که توسط مدیریت آموزش 
و توسعه منابع انسانی فوالد مبارکه در حال انجام است، به زودی اجرایی 
و جایگزین سیستم های مدیریت سنتی شود و در ارتقای هرچه بیشتر 

فوالد مبارکه مؤثر باشد.
محمدرضا صالحی رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه

من در این دوره آموزشی یاد گرفتم که چنانچه بدون پیش داوری و با 
حوصله به صحبت های دیگران گوش کنم، منظور افراد را بهتر و شفاف تر 
درک می کنم و راحت تر می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم. به جای 
اینکه به افراد راهکار ارائه کنم، با پرسشگری و دادن بازخوردهای مناسب 
گذار  و اعتمادبه نفس، تصمیم گیری در مورد انجام کارها را به ایشان وا
می کنم. نکته جالب توجه اینکه معموال راهکارهای پیشنهادی توسط 
خود افراد از راهکارهای موجود در ذهن من بهتر و ساده تر بودند و البته 
این موضوع باعث بهبود عملکرد فردی در کارشناسان تحت سرپرستی 

من نیز شده است.
با استفاده از تکنیک مربیگری، عالوه بر اینکه خالقیت و عملکرد کارکنان 
تحت سرپرستی ام افزایش یافته، زمان زیادتری نیز برای انجام کارهای 
مهم تر برای من ایجاد شده است. عالوه بر این مزایا که از دیدگاه من، 
مزایای مستقیم به کارگیری تکنیک های مربیگری است، مزایای پنهان 
یا غیرمستقیمی نیز ایجاد شده که از آن جمله می توان به ایجاد رابطه 
همدالنه به جای یک رابطه صرفا سازمانی و مبتنی بر سلسله مراتب 
اشاره کرد که قطعا به مرور زمان بین سایر اعضای تیم کاری نیز گسترش 

خواهد یافت.
درمجموع ضمن تشکر از همکاران محترم واحد آموزش و توسعه منابع 

انسانی به دلیل برگزاری این دوره، اجرای این دوره آموزشی را با انجام 
برخی تغییرات در سرفصل دوره برای رده های مختلف غیرسرپرستی 

سازمان نیز پیشنهاد می کنم.
افشین نادی رئیس کارگاه ساخت مکانیک

آذرماه 1399 بود که در دوره کوچینگ به دعوت واحد آموزش و توسعه 
منابع انسانی شرکت کردم. تصور ابتدایی من برگزاری یک دوره تئوریک 
با مطالب کم وبیش تکراری بود. در گوشه ذهنم دوره های مشابه را که 
طی بیست سال گذشته طی کرده بودم مرور شد و تردیدی مبهم ذهنم 
را مشغول کرد. از شروع اولین جلسه کالس، با ریتم و روایت داستان گونه 

محتوای آموزشی دوره، دریافتم با یادگیری متفاوتی روبه رو خواهم شد.
یادگیری اینکه چگونه شنونده خوبی باشی و بدون قضاوت کردن، سعی 
در برقراری ارتباط مؤثر با همکار، همسر و فرزند و دوستانت داشته باشی 
و گفت وگو را به جایی ببری که منجر به اقدام مؤثر شود، گام بزرگی در یک 

گفت وگوی موفق است.
یادگیری اینکه کلید ارتباط دوطرفه تشکر و قدردانی جهت دار است، به 
من کمک کرد تا این رویه را سرلوحه ارتباطات سازمانی و خانوادگی قرار 

دهم و چه نتایج خوبی حاصل شد.
طراحی دوره نیز به گونه ای هوشمندانه طی شش ماه برگزار شد تا 
آموخته ها مجال آزمون یابد. برای من به عنوان عضو کوچکی از خانواده 
بزرگ فوالد که هر روز در حال تصمیم سازی برای پیشبرد اهداف سازمانی 
هستم، این دوره آموزشی کمک شایانی در نحوه صحیح برگزاری جلسات 

مؤثر با همکاران داشت.
در پایان، مایلم به نقش این دوره در برقراری ارتباط بهتر با همسر و فرزندم 
اشاره کنم و ضمن تشکر فراوان از دوستانم در واحد آموزش و توسعه منابع 
انسانی تقاضا دارم تا دوره ای مشابه این را نه تنها برای همکاران، بلکه 

برای خانواده فوالد نیز تدارک ببینند.
بهبــود  و  اثربخشــی  ارزیابــی  رئیــس  ســلطانیان  محجــوب 

استانداردهای آموزش
در حال حاضر قابلیت کوچینگ به یک مبحث اصلی در میان متخصصان 
منابع انسانی تبدیل شده است، زیرا سازمان ها به قدرت کوچینگ 
پی برده اند و زمان و منابع بیشتری را صرف پرورش و آموزش کوچ های 

درون سازمانی و گروه مدیران می کنند.
 براساس نظرسنجی انستیتوی CIPD با ارائه آموزش اثربخش، عملکرد 
کارکنان تا  25 درصد ارتقا پیدا می کند، اما آموزش به عالوه کوچینگ، 

عملکرد کارکنان را تا 88 درصد باال می برد که عدد چشمگیری است.
در پایان جلسات کوچینگ بر اساس اعالم نفرات شرکت کننده در دوره، 
آن ها قادر شده اند سبک رهبری خود را از طریق مهارت های کوچینگ 
تقویت کنند که این امر منجر به توسعه و توانمندسازی تیم آن ها و افزایش 

بهره وری می شود.

توسعه مهارت های مربی گری در فوالد مبارکه و اثربخشی این رویکرد

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

فوالد هوشمند در کالس جهانی،
چشم انداز فوالد مبارکه در حوزه تحول دیجیتال

 ابراهیم کاظمی
  مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

فوالد مبارکه
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سرمایه گذاری الزم برای تکمیل 
زنجیره فوالد در افق 1404 چقدر 

است؟

فروش "فخاس" ۱۴۶ درصد رشد کرد تخلیه و بارگیری ۴۶میلیون تن کاال در ۴ ماه نخست ۱۴۰۰

گزارش عملکرد ماهانه شرکت فوالد خراسان با نماد فخاس برای   
دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ منتشر شد و براساس آن میزان فروش این 
شرکت در ۴ ماهه ۱۴۰۰ با رشد ۱۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل همراه شده است.
گزارش ایراسین، میزان فروش شرکت فوالد خراسان در تیرماه  به 
۱۴۰۰ برابر با ۹,۱۱۷,۴۴۴ میلیون ریال بوده است. 

 به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان با اشاره به 
اینکه میزان عملیات تخلیه و بارگیری در بخش کانتینری، فله خشک، 
فله مایع، کاالهای عمومی و متفرقه و مواد نفتی در بنادر کشور طی 
چهار ماه نخست سال۱۴۰۰معادل ۴۶.۱8میلیون تن بود، اظهار کرد: 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،۹.8درصد رشد داشته 
است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

فـــوالد ســـنگان به عنـــوان یکـــی از قطب هـــای تولیـــد گندلـــه در شـــرق کشـــور بـــا 
ـــای  ـــود قطعی ه ـــا وج ـــات ب ـــش توقف ـــب، کاه ـــتراتژی های مناس ـــن اس ـــی، تدوی هم افزای
مکـــرر جریـــان بـــرق و گاز، نقـــش بـــه ســـزایی در تأمیـــن گندلـــه موردنیـــاز فـــوالد مبارکـــه، 

داشـــته اســـت.
مدیرعامل فوالد سنگان به مناسبت سالگرد افتتاح گندله سازی 5 میلیون تنی این شرکت در سال 
کنون با تولید نزدیک  1396 در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار داشت: فوالد سنگان از ابتدای تأسیس تا
به 11 میلیون تن گندله، تأثیر بسزایی در رفع چالش تأمین مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان داشته است. 
همان طور که در سال گذشته این شرکت به منظور مطابقت با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
رسیدن به اهداف تولیدی و همچنین هم سویی با شعار سال و فرمان رهبر معظم انقالب در زمینه جهش 

تولید، اهم فعالیت ها و توجه خود را به بخش تولید معطوف کرد.
علی امرایی اظهار داشت: برنامه ریزی منسجم در شرکت فوالد سنگان باعث دست یابی سریع تر به اهداف 
تولیدی شرکت شد. رویکرد فوالد سنگان در سال گذشته استفاده از تمامی ظرفیت های تولیدی مبتنی 
بر بومی سازی، ارتقای سیستم های نگهداری، کاهش توقف و مدیریت هزینه ها باوجود کمبود مواد اولیه 
بود و  توانستیم اهداف فراتر از برنامه پیش بینی شده را محقق سازیم. هرچند در سال های اخیر کمبود 
کنسانتره یکی از معضالت جدی تولیدکنندگان گندله به شمار می رود، اما شرکت فوالد سنگان توانست 

با استفاده بهینه از ظرفیت ها، این نقیصه را کم اثر نماید.
 وی افزود: شرکت فوالد سنگان با هدف گذاری مناسب موفق به ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه 

گردید و توانست افزایش تولید 34 درصدی در سال 99 را نسبت به سال 98 ثبت نماید که نشان از 
هدف گذاری دقیق و منطقی شرکت دارد. تولید تجمعی گندله فوالد سنگان در سال 99 به میزان 3 
میلیون و 304 هزار تن بود. فوالد سنگان در سه ماه اول سال جاری تولید تجمعی گندله به میزان بیش 

از 1 میلیون و 245 هزار تن را محقق ساخته است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد سنـگان در راستای جلوگیری از خام فروشی، تحقق شعار جایگزینی معدن 
به جای نفت، در راستای همراهی با گام دوم انقالب و با هدف تکمیل زنجیره ارزش در تولید فوالد 
کید بر شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« قدم های خود را مصمم تر  اقدام نمود و امسال نیز با تأ

برخواهد داشت.
مدیرعامل فوالد سنگان تصریح کرد: شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان به عنوان زیرمجموعه گروه 
فوالد مبارکه موفق شد بعد از رکوردهای پی درپی در سال گذشته، امسال نیز علی رغم تعطیالت، به علت 

بیماری کرونا و قطعی برق، به رشد قابل توجهی در تولید گندله دست یابد.
امرایی افزود: تالشگران فوالد سنگان در سه ماهه ابتدایی سال 1400 با تولید حدود 1 میلیون و 111 هزار تن 
گندله، با رشد 65 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، موفق به تأمین بخش قابل مالحظه ای از 
مواد اولیه موردنیاز شرکت فوالد مبارکه شدند. تولید گندله شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 

در سه ماهه اول سال 99 معادل 674 هزار تن بوده است.
وی بیان داشت: با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک، این شرکت موفق 

به ثبت رکورد تولید ماهیانه حدود 423 هزار تن گندله شده است. 

کشور  ح جامع فوالد   بررسی آخرین ویرایش طر
کی از لزوم سرمایه گذاری 13 میلیارد و 400 میلیون  حا
یورویی برای تکمیل زنجیره و تولید 55 میلیون تن فوالد 
خام اعم از احداث واحدها و تأمین زیرساخت ها در افق 

1404 است.
به گزارش ایرنا، زنجیره تولید فوالد به فرایند تولید فوالد از 
استخراج سنگ آهن تا تولید شمش فوالد گفته می شود. 
به طورکلی این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از معدن و 
سپس تبدیل آن به کنسانتره و ورود آن به بخش فوالدسازی 

و در نهایت ورود به بخش نورد است.
ح جامع فوالد، ظرفیت های  طبق جدیدترین پایش طر
ایجادشده تا پایان سال 99 شامل 39.4 میلیون تن ظرفیت 
تولید شمش فوالد، 37.18 میلیون تن آهن اسفنجی، 
66.75 میلیون تن گندله و 64.11 میلیون تن کنسانتره است.

  تولید محصوالت این زنجیره تا پایان سال 99 مشتمل بر 
تولید 30.7 میلیون تن فوالد خام، 31.14 میلیون تن آهن 
گندله، 50.06 میلیون تن  اسفنجی، 46.06 میلیون تن 

کنسانتره و 104.1 میلیون تن سنگ آهن بود.
برای تکمیل زنجیره فوالد و رسیدن به تولید 55 میلیون تن 
فوالد خام در افق 1404 درمجموع نیازمند 4 میلیارد و 401 
میلیون یورو سرمایه گذاری برای ساخت واحدها هستیم. این 
کنون حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری  در حالی است که تا
ح های قابل تحقق برای ایجاد توازن در زنجیره  موردنیاز طر

تأمین اعتبار شده است.
بر پایه این گزارش، میزان سرمایه گذاری موردنیاز برای تکمیل 
ح های تولید فوالد خام 2 میلیارد و 25 میلیون یورو،  طر
آهن اسفنجی یک میلیارد و 457 میلیون یورو و گندله 389 

میلیون یورو است.
کنسانتره  تولید  واحدهای  تکمیل  به منظور  همچنین 
سنگ آهن 402 میلیون یورو و تأمین زیرساخت ها واحدها 

128 میلیون یورو مورد نیاز است.
تکمیل زیرساخت های زنجیره فوالد 

که  می دهد  نشان  کشور  فوالد  جامع  ح  طر مطالعات 
سرمایه گذاری موردنیاز برای تکمیل زیرساخت های زنجیره 
تولید 55 میلیون تن فوالد خام 9 میلیارد و 8 میلیون یورو 
بوده که شامل تأمین ریل، تجهیز بنادر، ساخت جاده ها، 
آب رسانی به واحدها، ساخت نیروگاه، خط و پست برق، 

کتشافات است. گازرسانی و همچنین تجهیز معدن و ا
یورو  میلیون   540 و  میلیارد   3 گزارش،  این  برپایه 
سرمایه گذاری برای تکمیل زیرساخت های ریلی، 895 
میلیون یورو برای تجهیز بنادر، 410 میلیون یورو برای 
ساخت و تجهیز جاده ها، 868 میلیون یورو برای تأمین آب 
واحدها، 2 میلیارد و 510 میلیون یورو برای ساخت خطوط و 
پست های برق نیروگاه ها، 65 میلیون یورو برای گازرسانی و 
کتشافات  همچنین 720 میلیون یورو برای تجهیز معدن و ا

موردنیاز است.
مطالعات طرح جامع فوالد کشور

ح جامع فوالد کشور با محوریت شرکت ملی  مطالعات طر
فوالد ایران و ایمیدرو در سال 93 تهیه شد. 8 سال متوالی 
ح با هدف رصد کردن وضعیت بازار فوالد و  است که این طر

ارزیابی تحقق اهداف تدوین شده پایش می شود.
کنون به عنوان یک سند باالدستی توسعه صنعت  این طرح ا
فوالد کشور موردتوجه ذی نفعان زنجیره فوالد قرار دارد. با 
توجه به نتایج طرح جامع فوالد، پیش نویس سند راهبردی 
کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و  صنعت فوالد 

تجارت در مرحله نهایی شدن است.
کتشافات، استخراج، فراوری مواد  مطالعات اقتصادی و بازار، ا
اولیه اصلی و نهاده های تولید، زیرساخت ها، انرژی، فناوری 
و بومی سازی، سرمایه گذاری واحدهای زنجیره فوالد و 
زیرساخت، محیط  زیست، ایمنی و سالمت شغلی، مکان یابی 
و جانمایی واحدهای فوالدی، برنامه عملیاتی توسعه زنجیره 
فوالد و استراتژی توسعه، مهم ترین محورهای مطالعات طرح 

جامع فوالد کشور را تشکیل می دهند.
مطابق آمارهای جهانی، ایران در سه سال گذشته در جایگاه 
دهم در بین 50 کشور تولیدکننده فوالد در جهان قرار دارد. در 
سال 2020 میالدی چین، هند، ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، 
روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل، مقام های نخست 

تا نهم را در این رده بندی در اختیار داشتند.
بررسی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه آن در سال 92 بر اساس 
کی است: در آن سال در گندله با 9  ظرفیت های اسمی حا
میلیون تن کمبود، در کنسانتره با 3 میلیون و 100 هزار تن 
کمبود و در آهن اسفنجی با 400 هزار تن کمبود مواجه بودیم، 
کی از مازاد 400 هزار  اما موازنه زنجیره فوالد در سال 99 حا
تنی در تولید کنسانتره سنگ آهن، مازاد 14 میلیون و 800 
هزار تنی در گندله و مازاد 6 میلیون و 900 هزار تنی در آهن 

اسفنجی است.
به گزارش ایرنا، پیش تر وجیه اهلل جعفری معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رییس هیئت عامل سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به ایرنا 
گفت: با توجه به تأمین عمده سرمایه گذاری های مورد نیاز، 
دست یابی به اهداف چشم انداز 1404 و تولید سالیانه 55 

میلیون تن فوالد امکان پذیر است.

فوالد سنـگان در راستای جلوگیری از خام 
فروشـی، تحقـق شـعار جایگزینـی معـدن 
به جای نفت، در راسـتای همراهـی با گام 
دوم انقـالب و بـا هـدف تکمیـل زنجیـره 
ارزش در تولید فـوالد اقدام نمود، امسـال 
کیـد بـر شـعار »تولیـد، پشـتیبانی ها  نیـز بـا تأ
و مانـع زدایـی هـا« قدم هـای خـود را 

مصمم تـر برخواهـد داشـت

فوالد سنگان، تأمین کننده پایدار مواد اولیه فوالد در شرق کشور

ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان گفــت: همــکاری شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بــرق 
گــر همــکاری صنایــع فــوالدی نبــود شــاهد  منطقــه ای تحســین برانگیز و عالــی اســت و ا

اعمــال محدودیــت در بخــش خانگــی بودیــم.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد: همکاری صنایع برای عدم اعمال محدودیت در بخش 
خانگــی مهــم اســت و در این زمینــه هــم همکاری هــای خوبــی انجام شــده اســت. صنایع بــا ظرفیــت حداقلی 
مصرف برق به میــدان آمده انــد و این امکان نیســت که تمــام صنایع خاموش شــوند؛ خاموشــی های اخیر به 
دلیل مصــرف باالی بــرق بــا توجه بــه افزایــش دمای هــوا بوده کــه بــرای جلوگیــری از فروپاشــی شــبکه، رله های 

فرکانســی وارد مدار شــده و برق از شــبکه سراســری قطع شد.
نوحی تصریح کــرد: همکاری شــرکت فوالد مبارکــه با برق منطقه ای تحســین برانگیز و عالی اســت و در شــرایط 

کســیژن ســاز شــرکت فــوالد مبارکه تأمین می شــود. گــوار کرونــا در کشــور، بــرق موردنیاز پلنت های ا نا
ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان گفــت: بــرق موردنیــاز شــرکت فــوالد مبارکــه از طریــق شــبکه برق 
سراســری تأمیــن می شــود؛ زمانــی کــه شــبکه سراســری دچــار مشــکل شــود و فرکانــس شــبکه سراســری در 
حــال افــت باشــد و مصــرف افزایــش یابــد؛ شــرکت فــوالد مبارکــه بســیار ســریع بــار مصرفــی خــود را کاهــش 

می دهــد. 

همکاری تحسین برانگیز شرکت فوالد مبارکه با توانیر
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در گفت و گو با ایراسین مطرح کرد؛

شرکت فوالد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود، از گام 
نهادن در جبهه فرهنگی کشور غافل نمانده و 10 هزار جلد کتاب »بچه ای که 
نمی خواست آدم باشد!« )مرتبط با غدیرشناسی( را   در میان    مردم مناطق 

محروم و شهرهای شهرستان های مبارکه و لنجان توزیع کرده است.
به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه هم زمان با عید سعید غدیر، تعداد 5 هزار جلد کتاب 
به همراه هدیه یادبود عید غدیر در بین همکارانی که فرزند  6 تا 12ساله دارند و  همچنین 
در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر با 

فرهنگ غدیر، تعداد  3 هزار جلد در شهرستان های مبارکه و لنجان و 2 هزار جلد  در مناطق 
محروم کشور توزیع شد. 

بر اساس این گزارش این شرکت با برگزاری مسابقه ای ویژه، فرزندان 6 تا 12 ساله کارکنان خود را 
به خواندن کتابی با موضوع غدیر ترغیب کرده و کتابی را برگزیده که از زوایه ای دیگر قصه غدیر 

را برای نوجوانان روایت می کند. 
مهلت شرکت در مسابقه داخلی کتاب خوانی غدیر از 5 مردادماه آغاز شده و تا 20 مردادماه 

ادامه دارد.

توزیع 10 هزار جلد کتاب و هدیه یادبود به مناسبت عید غدیر
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مدیر منابع انسانی شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
گفت وگو با روابط عمومی این شرکت اظهار  بختیاری در 
داشت: منابع انسانی ازجمله مهم ترین سرمایه های هر 
سازمانی محسوب می شود و در نتیجه مدیریت این سرمایه با 

هدف رشد و بالندگی آن اهمیتی دوچندان یافته است.
آرام قنبری افزود: مدیریت نیروی انسانی شرکت ورق خودرو 
به عنوان متولی فرایند در مدیریت و توسعه سرمایه های انسانی 
شرکت، سازمان دهی، تأمین، توانمندسازی و ارتقای بهره وری 
سرمایه های انسانی در راستای تحقق اهداف شرکت را به عهده 
دارد و به همین منظور اهداف این واحد نیز در این چارچوب 

تعریف می شود.
که موفقیت هر سازمان در گرو کار  وی خاطرنشان کرد: ازآنجا
گروهی است، این واحد نیز در کنار سایر واحدهای شرکت در کلیه 
مراحل زندگی کاری از جذب تا بازنشستگی در کنار کارکنان شرکت 
است و برای برقراری بهترین شرایط ممکن به آن ها کمک می کند.
قنبری تصریح کرد: شرکت ورق خودرو 254 نفر نیروی مستقیم و 
حدود 100 نفر نیروی پیمانکار و مشاور متخصص دارد و در کنار این 
میزان اشتغال مستقیم، حدود یک هزار نفر اشتغال غیرمستقیم 
نیز ایجاد کرده است. ضمن اینکه پس از بهره برداری از این شرکت 
در سال 1387، در مرحله نخست با برگزاری آزمون استخدامی 
حدود 150 نفر نیرو و در مرحله بعد در سال 1390 حدود 100 نفر 
نیروی پیمانکار را تبدیل وضعیت کردیم که از این تعداد نیروهای 
مستقیم، حدود 97 درصد آن ها بومی استان چهارمحال و 

بختیاری هستند.
 افزایش بهره وری نیروی انسانی

مدیر منابع انسانی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اهمیت بهره وری نیروی انسانی مشغول به کار در این 
شرکت، عنوان کرد: این مجموعه در راستای بهره وری نیروی 
انسانی سعی در ایجاد و حفظ تعهد کاری کارکنان داشته است 
که در این خصوص، غنی سازی شغلی و افزایش انگیزه در کارکنان 

ازجمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.
وی تصریح کرد: استفاده از محرک های مالی نظیر اصالح سیستم 
حقوق و دستمزد، اصالح پرداخت های مناسبتی و اصالح نظام 
پاداش تولید از دیگر اقداماتی بوده که انجام شده است. همچنین 
در اصالح سیستم پاداش تولید به منظور ایجاد انگیزه در افزایش 
راندمان تولید، مواردی ازجمله پاداش افزایش تولید طبق نمودار 
انگیزشی و چالشی، رکورد ماهانه و ساالنه، کاهش ضایعات و بهینه 
مصرف کردن مواد اولیه در نظر گرفته شده است که این موارد به 
افزایش بهره وری کارکنان، درست مصرف کردن و صرفه جویی در 
استفاده از مواد اولیه مصرفی، مدیریت هزینه ها و افزایش راندمان 

کاری کمک شایانی کرد.
 محرک های نیروی انسانی برای افزایش بهره وری

قنبری گفت: یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان سهم 
داشتن آن ها در مالکیت سازمان است که این کار درواقع سهیم 
کردن بهره وری ایشان در بهره وری حاصل از کار آن هاست. از این 
رو، به دستور مدیرعامل شرکت، تعاونی مصرف کارکنان با انگیزه 

سهام داری کارکنان ایجاد شد.
مدیر منابع انسانی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: اصالح شیفت کاری کارکنان به دستور مدیرعامل 
به منظور سالمت جسمی و روانی کارکنان در اولویت کاری ایشان 
قرار گرفت که از ابتدای سال جاری انجام شد و رضایت کارکنان 

را به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد کلینیک ارتقای کیفیت زندگی کاری و 
خانوادگی پرسنل در جهت ایجاد توازن بین کار و زندگی راه اندازی 
شده و این امر با استقبال همکاران مواجه شده است. همچنین با 
کمک دکتر روانشناس صنعتی و سازمانی، در حال انجام اقداماتی 
ازجمله پیاده سازی نظام اشتیاق شغلی و رضایت مندی کارکنان 
هستیم که از مهم ترین نتایج برداشتی سازمان در حوزه منابع 

انسانی است.
وی تصریح کرد: ازجمله مهم ترین نتایج عملکردی سازمان 
که  در حوزه منابع انسانی، بهره وری منابع انسانی است 
شاخصه های کمی و کیفی تولید و هزینه های سرمایه انسانی 
را شامل می شود. همچنین در حوزه نتایج برداشتی نیز رضایت 
و اشتیاق شغلی کارکنان و همچنین رضایت کارکنان از خدمات 
ارائه شده توسط منابع انسانی به آن ها، وضعیت فرهنگ سازمانی 
و اثربخشی ارتباطات سازمانی مورد توجه بوده که در جهت بهبود 

مستمر به کار گرفته می شود.
مدیر منابع انسانی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: در این راستا مدیریت سازمان و سایر مدیران با برقراری 
نظام های مناسب برای فراهم سازی شرایط بهتر برای نیروی 
انسانی ارزشمند تالش می کنند. در این زمینه سرمایه گذاری های 
مستمر نیز برای برقراری امکان توسعه کارکنان و خانواده آن ها با 
هدف ارتقای روزافزون دانش و مهارت شغلی و سایر مهارت های 

مرتبط با زندگی آن ها انجام شده است.
 افزایش مهارت کارکنان

قنبری در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه های پیش 
رو در شرکت ورق خودرو، در زیر سقف تولید است و بیشتر جنبه 
ارتقای کیفی و تنوع گرید محصوالت در آن ها مد نظر قرار گرفته 
و همچنین با توجه به استفاده از تکنولوژی های جدید در طرح 
توسعه، در خصوص افزایش مهارت و دانش کارکنان در جهت 

برنامه های توسعه ای، برنامه ریزی الزم انجام خواهد شد.

افت تقاضا و کاهش قیمت ورق صادراتی سی آی اس رشد قیمت بیلت وارداتی در چین

کسپرت ،ورق گرم صادراتی  گزارش فوالد ایران  و به نقل از متال ا به 
سی آی اس ۹۱۰ تا ۹2۰ دالر هر تن فوب دریای سیاه ثبت شده ،در 
حالی که یک هفته قبل ۹۳۰ تا ۹۴۰ دالر بود. افت تقاضا علت اصلی 
کاهش قیمت بود. ، برخی عرضه کنندگان روس هم به دنبال باال 
بردن قیمت پس از فعال تر شدن بازارند.

که به دلیل   قیمت بیلت وارداتی در چین به روند صعودی ادامه داد 
کشور بود. بیلت آسه آن در  کنترل تولید فوالد در این  گرفتن  شدت 
۷۱5 تا ۷2۳ دالر هر تن سی اف آر چین معامله شد .بیلت ویتنام 
نیز در ۷2۳ دالر هر تن سی اف آر چین معامله شد. بیلت روسیه نیز 
۷25 دالر هر تن سی اف آر چین بود.

 گـــــــروه فوالد مبارکه        

انجــام  از  ســنگان  فــوالد  گندله ســازی  واحــد  تعمیــرات  رئیــس 
موفقیت آمیــز تعمیــرات برنامه ریزی شــده ایــن واحــد خبــر داد و گفــت: 
بــا توانمنــدی مهندســان فــوالد ســنگان، تعمیــرات ســالیانه کارخانــه 

گندله ســازی، بعــد از 16 مــاه بــا موفقیــت بــه انجــام رســید.
رضــا زنگنــه افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد گندلــه در تحقــق اهــداف و ســودآوری 
شــرکت و تکمیــل زنجیــره فــوالد کشــور، تعمیــرات برنامه ریزی شــده ایــن واحــد، پــس از 
ــا انجــام  ــه مــدت 14 روز و ب آماده ســازی، هماهنگی هــای الزم و پیگیری هــای مســتمر ب
ــه  ــدون هیچ گون ــدی، ب ــی و تولی ــی، نظافت ــت تعمیرات ــاعت فعالی ــر س ــزار نف ــش از 21 ه بی

ــان رســید. ــه پای ــی ب ــا تجهیزات ــه انســانی و ی حادث
ــادآور شــد: ســنگ زنی گریــت  وی در خصــوص اقدامــات انجام شــده در ایــن تعمیــرات ی
بــار، تعمیــرات نســوز داخــل کــوره و هــود، تعمیــرات فــن 04 )تعویــض بیرینــگ و ایمپلیــر(، 
جوشــکاری و صافــکاری بدنــه و دریچــه و تعویــض پارویــی و الینرهــای میکســر، بازرســی 
و تعمیــرات لینتــل، اجــرای پــروژه دایورتــر زیــر ســرند، ســاخت پلت فــرم بــرای فالفــر 
دیســک ها، کابل کشــی و رفــع عیــب کابــل MV اســتکر از جملــه اقداماتــی بــود کــه در ایــن 

تعمیــرات انجــام شــد.
رئیــس تعمیــرات واحــد گندله ســازی فــوالد ســنگان در ادامــه بــه دیگــر فعالیت هــا و 

اقدامــات اصالحــی صورت گرفتــه در ایــن تعمیــرات 14 روزه اشــاره کــرد و گفــت: عــالوه بــر 
مــوارد ذکرشــده، برخــی از کارهای اصالحــی نظیــر تعویــض ســندانی 12EP01 و تعمیرات 
ــار پالت کارهــا، ســرویس چهــل عــدد پالــت کار،  مکانیکــی کلیــه ESP هــا، تعویــض گریت ب
کت هــا و حــذف شــیلنگ ها، تعمیــرات ســرند شــماره 1 و 2 در شــات دان،  ــر ژا اصــالح وات
راه انــدازی گلنــد واتــر، نصــب شــیلنگ و شــیر گازی خطــوط هــوای کلیــه ســایت، اصــالح 
دســتک های نــوار 04CV02 و تعویــض رابرهــای معیــوب، ســرویس اســپری نازل هــا، 
تعویــض نــوار 07CV01، تعویــض نــوار 07CV02 و آپــارات گــرم نــوار به صــورت طولــی 

هماننــد شــات دان های قبلــی، انجــام پذیرفــت.
زنگنــه بــه نفرســاعت فعالیت هــای گروه هــای تعمیراتــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 397 
نفرســاعت فعالیــت در واحــد روانــکاری، 17021 نفرســاعت فعالیــت در واحــد مکانیــک و 
3713 نفرســاعت فعالیــت در واحــد بــرق، حاصــل یــک کارگروهــی بــود کــه خوشــبختانه 

به خوبــی انجــام شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: شــرایط فراینــدی واحــد گندله ســازی به گونــه ای اســت کــه دمــای 
ــار  ــه هــر ب ــرد؛ به طوری ک ــردن آن زمــان می ب ــرم ک ــد 1300 درجــه باشــد و ســرد و گ ــوره بای ک
ــی  ــازه زمان ــه یــک ب ــه دمــای محیــط و بالعکــس ب ــوره از ایــن درجــه حــرارت ب رســاندن ک
ــوره  ــه ک ــه ب ــیبی ک ــه و آس ــن پروس ــودن ای ــر ب ــه زمان ب ــه ب ــا توج ــاز دارد. ب ــه ای نی یک هفت

پخــت وارد می شــود، امــکان انجــام شــات دان ســرد در مــدت 16 مــاه در شــرکت میســر 
نبــود و ایــن در حالــی بــود کــه در همیــن بــازه زمانــی چندیــن بــار شــات دان گــرم صــورت 

ــود. ــه ب گرفت
زنگنــه تصریــح کــرد: بــرای تعییــن زمــان شــات دان ســرد، باتوجه بــه هزینــه فایــده در 
خصــوص هزینه هــای توقــف تولیــد و عایــدی رفــع ایــرادات و نواقــص، معمــوال تاریخــی 
مشــخص می شــود، امــا ایــن بــار باتوجه بــه مشــکالت بــرق کشــور، بــر آن شــدیم تــا 
شــات دان ســرد در ایــن زمــان انجــام شــود و عــالوه بــر فعالیت هــای الزم بــرای شــرکت، بــا 
کاهش مصــرف بــرق، کمکــی بــه بــرق اســتان نیــز کــرده باشــیم و در نهایــت بــا تجدیــد قوا، 

ــم. ــاز کنی ــد را آغ ــه فراین ادام
رئیــس تعمیــرات واحــد گندله ســازی فــوالد ســنگان اظهــار امیــدواری کــرد بــا اتمــام 
ایــن عملیــات تعمیراتــی گســترده، عــالوه بــر افزایــش آماده بــه کاری تجهیــزات، رفــع 
ــول  ــت محص ــش کمی ــت و افزای ــود کیفی ــه بهب ــر ب ــی منج ــدی و ایمن ــای فراین مغایرت ه

تولیــدی در ایــن مجموعــه گــردد.
وی در پایــان از حمایت هــای مدیریــت و تــالش تمامــی کارکنــان شــرکت کــه در انجــام 
موفقیت آمیــز ایــن تعمیــرات برنامه ریزی شــده، ایــن واحــد را یــاری رســاندند، تشــکر و 

قدردانــی کــرد.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شده واحد گندله سازی فوالد سنگان

ک شرکت صنایع  مدیر بهره برداری و اجرای پروژه های شرکت میرکو از ساخت روکش الستیکی غلتک بریکراستا
چوب و کاغذ )چوکا( توسط شرکت میرکو خبر داد.

ک که دارای ابعاد 8.5 با قطر نهایی 1067 میلی متر به وزن تقریبی  حسین بازشوشتری افزود: روکش غلتک بریکراستا
17 تن و با جنس الستیک ابونیت با سختی SH.D 85 در شرکت چوب و کاغذ ایران )چوکا( است و یکی از غلتک های استراتژیک و مهم 
صنایع کاغذسازی تلقی می شود، توسط شرکت غلتک ها و الستیک های صنعتی مبارکه )میرکو(، با موفقیت و کیفیت باال به صورت 

کامال ایمن و در زمان برنامه ریزی شده ساخته شد.
مدیر بهره برداری و اجرای پروژه های شرکت میرکو یادآور شد: این شرکت با در اختیار داشتن ماشین آالت بسیار پیشرفته رول کاورینگ قابلیت 
ح های شیاردار و یا ساده با متریال های مختلف و در دامنه سختی های  پوشش دهی درام ها تا قطر 2000 میلی متر و طول 12000 میلی متر با طر

متنوع را داراست.
وی در پایان از کلیه کارکنانی که برای ساخت این روکش غلتک تالش کردند، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، وحید میرزایی به مناسبت راه یافتن تیم فوتبال بانوان 
این استان به لیگ برتر گفت: بانوان این خطه از ایران زمین نه تنها مایه غرور و عزت منطقه، بلکه افتخار ملی محسوب می شوند.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری افزود: محدودیت های امکاناتی و محرومیت های حمایتی این استان نه تنها 

نتوانسته مردمان غیور و به ویژه شیرزنان آن را منزوی کند، بلکه مسبب ایجاد انگیزه برای فتح قله های افتخار شده است.
وی تصریح کرد: این مجموعه بر خود می بالد که از قشری از جامعه حمایت می کند که پوشش اسالمی را محدودیت ندانسته، بلکه 
به عنوان یک باور و اعتقاد از آن بهره برده و توانسته آن را مبدل به یک انگیزه درونی کند تا برای رسیدن به باور »خواستن و توانستن«، 

شایستگی های خویش را محقق کنند.
وحید میرزایی گفت: بانوان استان چهارمحال و بختیاری باید بدانند که تاریخ ساز بوده، هستند و خواهند بود و این مجموعه نیز بر 

اساس وظیفه اخالقی، از این گنجینه های اجتماعی استان در تمامی عرصه ها حمایت همه جانبه و مستمر خواهد داشت.
 شایان ذکر است شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری پس از راه یافتن تیم فوتبال بانوان استان به لیگ برتر، به عنوان نخستین 

مجموعه صنعتی در استان، حمایت مالی یک میلیارد ریالی از این تیم  را بر عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در نشستی صمیمی با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان بروجن، رئیس هیئت فوتبال این شهرستان و رئیس دفتر نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، از دغدغه های مدیریت این شرکت درخصوص رشد و تعالی ورزش این منطقه تقدیر شد.
بنابر این گزارش، در ابتدای این جلسه وحید میرزایی ضمن خیرمقدم به میهمانان، حضور مسئولین ورزشی شهرستان بروجن در شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری را به فال نیک گرفت و افزود: مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به عنوان یک واحد صنعتی تأثیرگذار بر 
اقتصاد منطقه، حمایت همه جانبه خویش از ورزش این منطقه را وظیفه مهم و اساسی خود می داند و در این راه از هیچ تالشی مضایقه نخواهد 

کرد.
کم بر ورزش منطقه و نیز تأثیرات حمایت های اثربخش مجموعه ورق خودرو  در ادامه میهمانان به بیان دیدگاه های خود در خصوص شرایط حا

چهارمحال و بختیاری بر ورزش این شهرستان پرداختند.
 در پایان این نشست نیز به صورت نمادین و به منظور قدردانی، پیراهن شماره 10 تیم فوتبال شهرستان بروجن از سوی حاضران به وحید میرزایی، 

مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اهدا شد.

 حمایت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از تیم فوتبال بانوان استان

 به واسطه حضور در لیگ برتر کشور

ک شرکت  ساخت روکش الستیکی غلتک بریکراستا
 صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا(

قدردانی جامعه ورزش شهرستان بروجن از مدیرعامل شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری به جهت حمایت  از عرصه ورزش

توسط  شرکت میرکو انجام شد؛

خبر کوتاه
مدیر منابع انسانی شرکت

کید کرد؛ ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تأ

مدیریت منابع انسانی به عنوان سرمایه ای 

ارزشمند اهمیت بسزایی برای شرکت دارد
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  تولید جهانی فوالد با افزایش ۱۱.۶ درصدی
 به ۱۶۸ میلیون تن رسید

گهی آ

موضوع

انجام فعالیت تعمیر و بازسازی والوهای سیاالتی متال سیل شرکت فوالد مبارکه
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بورس و سهام

 گـــــــروه فوالد مبارکه       

بهتر است همه افراد جهت سرمایه گذاری در بازار 
بورس و همچنین بهره مندی از بازدهی باال با اصطالحات 

بورسی مانند سهام خزانه آشنایی داشته باشند.
کنیم،  گر بخواهیم به طور خالصه سهام خزانه را تعریف  ا
گفت سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی  می توان 
که توسط همان شرکت مجددا خریداری شده، اما  است 
در ایران خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع 
است. البته شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای 
ج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هریک  خار
از بازارها و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و 
اوراق بهادار به تصویب رسیده، می توانند تا 10 درصد سهام 
خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت 

نگهداری کنند.
منظور از سهام خزانه چیست؟

که  ادبیات مالی جهان، سهام خزانه سهامی است  در 
مدیریت آن فقط در دست شرکت سهامی باشد و برای 
تحقق اهداف شرکت به کار گرفته  شود. به بیان ساده سهام 
خزانه به این معناست که سهام عادی یا ممتاز یک شرکت 
سهامی عام توسط همان شرکت مجدد خریداری می شود. 
بر اساس قوانین ایران، هیچ شرکتی مجاز به خرید سهام 
خود نیست و علت آن هم این است که شرکت و مدیریت 
گاه است و ممکن است  آن همواره از اطالعات داخلی آ
به واسطه این مزیت، اقدام به خرید سهام خود در حداقل 
قیمت کند و همان را در اوج قیمت آن بفروشد و موجب ضرر 
و زیان فروشنده و خریدار گردد. تصویب خرید سهام خزانه 
در اقتصاد تمامی جوامع یک اتفاق مثبت برای بازار سرمایه 
محسوب می شود. گفتنی است آن بخش از سهام شرکت 
که به صورت خزانه است به صورت عایدی حاصل در شرکت 

باقی می ماند.
در زمانی که سهام شرکت در بازار به قیمتی پایین تر از ارزش 
این موقعیت  به  به اصطالح  و  سهام خریداری می شود 
Undervalued  می گویند، خود ناشر یا شرکت شروع به خرید 
کار در مواقعی برای جلوگیری از  سهام خزانه می کند. این 
که دست  کارکنان )میزان سهم هایی  رقیق شدن سهام 

کارکنان شرکت است( صورت می گیرد.
کارکنان شرکت  کارکنان به موجب تشویق و ترغیب  سهام 
کارکنان را صادر  که سهام  صادر می گردد. شرکت هایی 
می کردند نسبت به بقیه شرکت ها امتیازی به خصوصی 
داشتند و کارکنان بیشتری نسبت به دیگر شرکت ها تشویق 

به کار داخل مجموعه می شدند.

و  خودر ورق  شرکت  تالش  بروجن  امام جمعه 
و  محرومیت زدایی  زمینه  در  بختیاری  و  چهارمحال 

اشتغال زایی در منطقه را     قابل تقدیر  دانست.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، در دیدار امام جمعه جدید بروجن با مدیرعامل 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، وی از نقش 
حمایتی این شرکت در جهت محرومیت زدایی و اشتغال زایی 
پایدار در منطقه قدردانی کرد و افزود: مدیریت فهیم شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ادب در تولید را با ایجاد 
محقق  اشتغال زایی  زمینه  و  محرومیت زدایی  فضای 

ساخته است.
بروجن  امام جمعه  احمدی  حجت االسالم والمسلمین 
توجه به این دو مقوله حساس در منطقه را ناشی از شجاعت 
مجموعه ورق خودرو دانست و گفت: این امر یک حرکت 
جهادی و برنامه محور است که باید دیگر صنایع مهم استان 
نیز با الگوپذیری از آن، روند محرومیت زدایی از این منطقه را 
تسریع و زمینه اشتغال زایی را تا رفع کامل آن تداوم بخشند.

بنابر این گزارش، در ادامه، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری نیز بر استمرار اقدامات حمایتی 
کید و اظهار داشت: بدون هیچ  مجموعه ورق خودرو تأ
چشم داشتی و تنها بر اساس اصول اخالقی و محوریت 
انسانیت این اقدامات را آغاز کردیم و آمادگی این شرکت را 
برای هرگونه همکاری بیشتر با نهادهای حمایتی استان 
و شهرستان بروجن در چارچوب قوانین و مقررات اعالم 

می کنیم.

یم بیاموز

سهام خزانه چیست؟

گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید جهانی این فلز در  بر اساس 
گذشته به  ژوئن 2۰2۱ با افزایش ۱۱.۶ درصدی نسبت به سال 
۱۶۷.۹میلیون تن رسیده است.

کشورهای آسیا و اقیانوسیه به طور خاص  در ژوئن 2۰2۱، 
که افزایش ۶.۴ درصدی  کردند  ۱22.5میلیون تن فوالد تولید 
را نشان می دهد. این درحالی است  که تولیدکنندگان چین رقم 
تولید خود را به ۹۳.۹میلیون تن رساندند.

خبر کوتاه

گان، تفاهم نامه همکاری میان  گزارش روابط عمومی فوالد هرمز به 
استانداری، کمیته امداد امام خمینی)ره( استان و شرکت فوالد هرمزگان برای 

مشارکت در پویش »ایران مهربان« منعقد شد.
بنابر این گزارش، این تفاهم نامه در راستای ایفای نقش در زمینۀ مسئولیت های اجتماعی، 
کرام و حمایت از کودکان  به منظور تأمین مالی جهت مشارکت در طرح پویش ایران مهربان با هدف ا
یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان، توسط نازنین شیبانی تذرجی 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، جلیل تراهی مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان هرمزگان، عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان و کیکاووس 

ندایی معاون منابع انسانی این شرکت به امضا رسید.
کید بر اینکه سایر  نازنین شیبانی تذرجی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، با تأ
ح هایی مشارکت کنند، گفت: شرکت  صنایع باید با الگوبرداری از فوالد هرمزگان در چنین طر
فوالد هرمزگان در انجام مسئولیت های اجتماعی خود خوش درخشید و با مشارکت در پویش 
»ایران مهربان«، حمایت از 2 هزار یتیم و فرزند محسنین در شرق استان هرمزگان را عهده دار شد.

وی با بیان اینکه مشارکت نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی در ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه 
هدِف تحت حمایت می تواند بسیار اثربخش باشد، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت ها و 
مشارکت های نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی، مشکالت اساسی خانواده های ایتام و نیازمندان 

استان برطرف شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
به واسطه مشارکت در پویش »ایران مهربان«، از سایر واحدهای اقتصادی استان نیز دعوت کرد از 

این پویش حمایت و در آن مشارکت کنند.
کید کرد: نگرش ما به جامعه باید به گونه ای باشد که آن ها را بخشی از خانواده خود در  شیبانی تأ
نظر بگیریم و با دید وسیع تری به جامعه انسانی نگاه کنیم و بپذیریم که در کنار فرزندان محروم از 
نعمت پدر، فرزندان دیگری هم هستند که تقدیر به گونه ای دیگر آن ها را از وجود این پشتوانه عظیم 
بی بهره کرده است؛ پدرانی که علی رغم میل باطنی شان به دلیل بیماری، کهولت سن، ازکارافتادگی 

و گسستن از فضای پرمهر خانوادگی، توان اداره زندگی خود را نداشته اند و تأمین معیشت خانواده بر 
دوش زنان خانواده نهاده شده است، در این راستا با اجرای طرح محسنین، شرایطی فراهم شده 

تا نیکوکاران به نیازمندترین خانواده ها کمک کنند.
وی ادامه داد: حمایت از خانواده های نیازمند و محسنین استان باید در زمینه کاهش آسیب های 

اجتماعی انجام شود.
شیبانی خاطرنشان کرد: افزایش سرانه پرداختی و کمک های خیرین باعث کاهش مشکالت ایتام 

و محسنین خواهد شد تا بتوانند آتیه ای درخشان را برای خود رقم بزنند.
که افزایش سرانه  وی افزود: افزایش سرانه ایتام و محسنین ازجمله اهداف این طرح است؛ چرا
پرداختی توسط حامیان مسیر شکوفایی استعدادها و طی کردن پله های ترقی ایتام را هموارتر 

می کند.
در این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از مدیرکل دفتر برنامه ریزی، 
نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 
حقوقی استانداری هرمزگان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان و همچنین 
از پیگیری های معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان و مدیر روابط عمومی این شرکت تشکر 

کرد.
عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان نیز در این نشست، عنوان کرد: امروز در 

جلسه ای حضور دارم که عبادت محسوب می شود و از این امر بسیار خوشحالم.
وی کمک کردن به نیازمندان را اندوخته آخرت و باقیات صالحات توصیف کرد و گفت: در راستای 
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کمک به نیازمندان، در مرحله اول تفاهم نامه ای 
برای تحت پوشش قرار دادن 2 هزار نفر از یتیمان و محسنین شرق استان هرمزگان امضا شد. 
ان شاءاهلل تمام صنایع در این حرکت مؤمنانه شرکت داشته باشند، زیرا حمایت از یتیمان و 

نیازمندان جامعه باقیات صالحات است.
گفتنی است »ایران مهربان« پویشی با هدف حمایت از ایتام و فرزندان محسنین و ارتقای سرانه 

کرام ایتام آغاز شده است. دریافتی آنان است که در راستای طرح ا

گزارش روابط عمومی فوالد سفیددشت در  به 
مراسمی با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، تفاهم نامه ای فی مابین 
فوالد سفیددشت و پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری 
به منظور ایجاد و گسترش زیست بوم فناوری در استان و در راستای 
تقویت تالش های طرفین در جهت توسعه ظرفیت های بالقوه جدید 
و به کارگیری ظرفیت های بالفعل موجود، مبتنی بر توسعه مراودات و 
تعامالت فی مابین و با اهداف اعتالی سازمانی طرفین و رفع نیازهای 

فناورانه، منعقد گردید.

بنابراین گزارش، از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه می توان به موارد 
ذیل اشاره کرد: 1-نیازهای واحدهای مختلف شرکت فوالد سفیددشت 
در ارتباط با پروژه های تحقیقاتی و توسعه دریافت گردد؛ 2-ارتباط این 
پروژه ها با شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور مشخص گردد؛ 
3-پروپوزال از شرکت های بند 2 )هزینه کار تحقیقاتی و توسعه( ارائه 
گذار  شود؛ 4-در قدم اول حوزه طراحی به شرکت های دانش بنیان وا
شود و تهیه و اجرای کار به شرکت های داخلی با سوابق فعالیتی مناسب 
گذار و نظارت برعهده شرکت دانش بنیان باشد؛ 5-ارتباط بین  وا
پروژه های موردنیاز واحدهای داخل شرکت و شرکت های دانش بنیان 

کوسیستم نوآوری، فناوری و تکمیل زیست بوم  مشخص گردد؛ 6-ا
فناوری استان ارتقا یابد؛ 7-نیازهای فناورانه شرکت در حوزه های 
فعالیت فناورانه و دانش بنیان رفع شود؛ 8-برنامه ریزی مشترک 
به منظور رفع چالش های استانی که با تجمیع ظرفیت های طرفین قابل 
تأمین و مرتفع سازی باشد؛ 9-بستر مناسب برای جذب و تجاری سازی 
ایده های حوزه زیست فناوری ایجاد گردد؛ 10-صاحبان ایده و فناوری 
در حوزه زیست فناوری و هدایت و کمک به آن ها جهت تجاری سازی 
شناسایی شود؛ 11-تعامالت و  ارتباط با صنعت از طریق اقدامات 

دانشی، پژوهشی مشاوره ای، فناورانه و آموزش ارتقا یابد.

 سرمایه گذاری الزم برای تکمیل زنجیره فوالد 
در افق ۱۴۰۴ چقدر است؟

کی از لزوم  کشور حا بررسی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد 
سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی برای تکمیل 
زنجیره و تولید 55 میلیون تن فوالد خام اعم از احداث واحدها 
و تأمین زیرساخت ها در افق ۱۴۰۴ است.
به طورکلی این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از معدن و 
کنسانتره و ورود آن به بخش فوالدسازی و  سپس تبدیل آن به 
درنهایت ورود به بخش نورد است.

1 1 0 0 0
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1 0 0 0 0
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شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

تعطیــــــــــــــــــل

تعطیــــــــــــــــــل

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی   www.msc.ir، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي 
موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.

گهی شماره: 1400-30 آ
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

 امام جمعه بروجن در دیدار با مدیرعامل 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:

نقش حمایتی شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری در   زمینه محرومیت زدایی و 

اشتغال زایی در منطقه قابل تقدیر است

فوالد هرمزگان حامی 2 هزار یتیم و فرزند محسنین در شرق هرمزگان 
در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

امضای تفاهم نامه فوالد سفیددشت با پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

فناوری نانو و علم مواد، خالق اجسام شگفت انگیز آینده گندله آهن در باتری های ذخیره انرژی تجدیدپذیر

نانو تکنولوژی بخشی از علم و فناوری در مورد کنترل و ساخت 
ماده در مقیاس اتمی و مولکولی است. موادی که اندازه آن ها 
در حدود ۱۰۰ نانومتر است. فناوری نانو معموال برای ساخت 
محصوالتی استفاده می شود که از قطعات کوچک استفاده 
می کنند، مانند دستگاه های الکترونیکی، کاتالیزورها و حسگرها 
و نمایشگرهای خم شونده و… که دنیای تولید کاال را به کلی 
تغییر می دهد.

یک شرکت نوپا در منطقه بوستون اعالم کرد که با استفاده از گندله 
آهن موفق به ساخت باتری کم هزینه ای شده که در هماهنگی با سایر 
دستاوردهای انرژی های تجدیدپذیر، می تواند شبکه برق آمریکا را به 
آینده بدون کربن منتقل کند. باتری ساخته شده شرکت سامرویل، 
فقط ۶ دالر برای هر کیلووات ساعت ذخیره سازی برق در سلول های 
گانه هزینه دارد. جدا

منتورینگ چیست؟

مفهـوم امـروزی منتورینـگ نشـئت گرفته از ادبیـات 
گاه و  کـه منتـور را شـخصی خردمنـد، آ کالسـیک اسـت 
پیشـرو معرفـی می کنـد کـه راه رشـد و شـکوفایی را بـه فـرد 
پیرو خـود نشـان می دهد. پیشـینه مفهـوم منتورینگ به 
شعر حماسی هومر معروف به اودیسه بازمی گردد. در این 
روایت حماسـی، اودیسه برای شـرکت در جنگ تروآ، پسر 
کوس را به پیرترین دوست و مشاور  خود موسوم به تله ما
خـود بـه نـام منتـور  می سـپارد. منتـور از ایـن پسـر مراقبـت 
می کند و در ضمن به او آموزش می دهد، راهنمایی می کند 
و از کودکی به بزرگسالی گام به گام راه و روش زندگی را به او 
کوس در اینجا منتی نامیده می شود.  می شناساند. تله ما
منتـی شـخصی اسـت کـه بـرای رشـد و توسـعه حرفـه ای و 
فردی خویش، شخص باتجربه و مورداعتمادی را به عنوان 
منتور انتخاب می کند و منتورینگ فرایندی است که در آن 
یک فرد )منتور( اشخاص دیگر )منتی( را به منظور مدیریت 
کـردن یادگیـری ترغیـب می نمایـد، بـه طریقـی کـه فـرد در 
کسـب دانـش جدیـد، مهـارت و توانایـی و ایجـاد انگیـزه 

مستمر برای انجام این کار، متکی به خود گردد.
بـرای واژه منتـور در منابـع مختلـف مترادف هـای بسـیاری 
ذکرشـده که ازجملـه آنـان واژه هـای مرشـد، راهنما و مشـاور، 

ارشـادگر اسـت.
تفاوت منتورینگ و کوچینگ

بی شـک سـردرگمی اساسـی میـان مربیگـری و منتورینـگ 
وجـود دارد و اغلـب اوقـات ایـن دو تحـت عنـوان مربیگـری و 
منتورینـگ ترکیـب می شـوند و یـا فقـط بـا عنـوان مربیگـری یـا 
منتورینگ شـناخته می گردنـد. این ادغـام و سـردرگمی قابل 
ک زیـادی در ایـن دو وجـود دارد،  درک اسـت. نقـاط اشـترا
به ویـژه در نوع فنون و تکنیک هایی که توسـط منتـور و مربی 
بـه کار گرفتـه می شـود. هـر دو رویکـرد بـه گـوش دادن بـا دقـت 
و به کارگیـری سـؤاالتی بـاز و اسـتراتژی هایی کـه تأمـل در خود 
کیـد دارند و هـر دو بـه  دنبال ایجاد توسـعه و  را بـاال می برند، تأ

پیشـرفت هسـتند.
مربیگـری و منتورینـگ تفاوت هایـی نیـز با هـم دارنـد. مربی، 
متربـی را به سـوی توسـعه رفتارهـا و مهارت هـای مشـخصی 
و  مربیگـری  به طورکلـی  می کنـد.  حمایـت  و  راهنمایـی 

منتورینـگ در چهـار مؤلفـه بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد:
1-هـدف: هـدف روابـط مربیگـری حـل مشـکالت عملکردی 
کسـب وکار اسـت. در مقابـل  و توسـعه مهارت هـای مهـم 
منتورینـگ جامع تـر و کامل تـر اسـت و عـالوه بـر ایـن مـوارد، 
امکان انتقال دانش، توسـعه مهارت های اساسـی، سـاختن 
روابـط و شـبکه های دانشـی و گسـترش فرهنـگ سـازمانی و 

ارزش هـای کلیـدی را فراهـم می سـازد.
۲-تمرکـز: روابـط مربیگـری محدودتر بـوده و اساسـا به دنبال 
ارتقـای عملکـرد فـرد از طریـق توسـعه مهارت هـای مهـم 
کسـب وکار اسـت. در مقابـل، منتورینـگ کامل تـر اسـت و بـا 
توسـعه همه جانبـه منتـی سـر وکار دارد. عـالوه بـر توسـعه 
مهارت ها، منتورها دانش صریح و ضمنی را نیز به منتی های 
خـود انتقـال می دهنـد. آن هـا همچنیـن نگرش هـا را شـکل 
می دهنـد، توسـعه دهنده ذهـن هسـتند و منتی هـا را قـادر 
بـه سـاختن شـبکه دانشـی فعالـی از متخصصـان و همـکاران 

. می کننـد
3-کنتـرل: در مربیگـری، تصمیم گیـری اساسـا در دسـت 
مربـی اسـت؛ امـا در منتورینـگ، منتـور و منتـی مسـئولیت 

مشـترک دارنـد.
4-مدت زمـان: در مقایسـه بـا منتورینـگ، مـدت رابطـه 
بـرای  منتورینـگ  اسـت.  کوتاه تـر  معمـوال  مربیگـری 
مدت زمـان طوالنی ادامـه می یابـد و منجر بـه روابط دوسـتی 

می گـردد. همیشـگی  یـا  و  طوالنی مـدت 

به طورکلی بیش از 300 کانی وجود دارد که حاوی 
کانی هماتیت  عنصر آهن است، ولی معموال پنج 
 ،)FeOOH(گوتیت ،)Fe3O4(مگنتیت ،)Fe2O3(
سیدریت )FeCO3( و پیریت )FeS2( کانی های اصلی سنگ آهن 
کانسارهای جهان در بیشتر موارد  شناخته می شوند. در بین 
سه کانی اول از نظر اقتصادی در اولویت استخراج قرار دارند. البته 
کانی های دیگری همچون لیمونیت )FeOOH.nH2O(، ایتابیریت، 
کونیت و... نیز ممکن است در برخی کشورها عیار باالیی داشته  تا
کانسارهای  برای  اقتصادی  حد(  )عیار  عیار  حداقل  باشند. 
که با توجه به  سنگ آهن ۲5 درصد است. این در حالی است 
شرایط اقتصادی کنونی جهان کنسانتره سنگ آهن باید دارای 
عیاری بیش از 60 درصد باشد. به طوری کلی برای فراوری دو کانی 
اصلی سنگ آهن به نام های مگنتیت و هماتیت روش های متداول 

زیر استفاده می شود:
 1- برای کانسنگ های مگنتیتی مراحلی شامل جدایش مغناطیسی 
با شدت کم و فلوتاسیون برای حذف ترکیبات سولفور و سیلیکات 

استفاده می شود؛
کانسنگ های هماتیتی مراحلی شامل سایش به منظور  2- برای 
تمیز کردن، نرمه گری، جدایش ثقلی، جدایش مغناطیسی با شدت 
باال و فلوتاسیون برای حذف ترکیبات سیلیکات و رس مورد استفاده 

قرار می گیرد.
به طورکلی کانسارهای اصلی سنگ آهن در ایران به چهار گروه تقسیم 
می شوند: 1- ایران مرکزی به ویژه منطقه بافق؛ 2- زون سنندج-

ک و محدوده  سیرجان شامل مناطق گل گهر سیرجان، شمس آباد ارا
همدان؛ 3- کانسارهای شرق ایران شامل سنگان، ده زمان و...؛ 
4- کانسارهای غرب ایران شامل آهن شهرک، ظفرآباد، آسن آباد و... .

کنون منابع سنگ آهن کشور  کتشافات انجام شده تا بر اساس نتایج ا
حدود 5.1 میلیارد تن و ذخایر قابل استخراج کشور حدود 2.79 
کنون بیش از 156 معدن سنگ آهن با  میلیارد تن برآورد شده و هم ا
ذخیره قطعی کمتر از 1 میلیون تن تا بیش از 50 میلیون تن در کشور 
فعال است. ولی درمجموع 6 معدن چغارت، چادرملو، جالل آباد، 
سه چاهون، گل گهر سیرجان و سنگان در استان های یزد، کرمان و 

خراسان بیشترین نقش را در تولید این ماده معدنی بر عهده دارند.
 فراوری سنگ آهن از منظر فناوری

اساسا محصول خروجی کارخانه فراوری که کنسانتره نامیده می شود، 
به عنوان ماده اولیه ورودی به کارخانه های تولید آهن و فوالد ارسال 
می شود. با توجه به افزایش میزان تقاضا و به تبع آن قیمت جهانی 
فوالد از یک سو و کاهش ذخایر پرعیار از سوی دیگر، تحقیقات زیادی 

در کشورهای مختلف بر روی فناوری های پیشرفته برای پرعیارسازی 
ذخایر کم عیار صورت گرفته است.

به این ترتیب به منظور افزایش عیار و حذف ناخالصی های موجود، 
بر اساس نوع ماده معدنی و شرایط زمین شناسی کانسار، عملیات 
مختلفی همچون شست وشو، جدایش با جیگ، جدایش مغناطیسی، 
جدایش ثقلی و فلوتاسیون مورد استفاده قرار می گیرد. از طریق جدایش 
مغناطیسی و به ویژه جدایش مغناطیسی  تر   تقریبا همه ناخالصی ها 

فسفاتی و گوگردی )به غیر از پیروتیت( جدا و حذف می شوند.
ازجمله  نوین  فناوری های  بر روی  گسترده ای  امروزه تحقیقات 
بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و… در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی 
در حال انجام است. بیوتکنولوژی استفاده از دانش زیست شناسی 
در زمینه های مختلف صنایع و پزشکی است. کاربرد بیوتکنولوژی در 
فراوری سنگ آهن کم عیار به گونه ای مطرح می شود که از میکروب های 
خاص در شرایط معین برای حذف ناخالصی های موجود در کانی های 
آهن دار استفاده می شود و به این ترتیب عیار آهن افزایش خواهد یافت.
میکرواورگانیسم های طبیعی ضمن داشتن بار الکتریکی منفی، آب گریز 
نیز هستند؛ به همین علت ابزار مناسبی برای تغلیظ مواد معدنی 
مشخصی به شمار می آیند. بیوتکنولوژی کاربرد گسترده ای در فراوری 
مواد معدنی دارد. اولین کاربرد این فناوری در سال 1950 با معرفی روش 
بیولیچینگ بوده است که در صنعت مس روش مقرون به صرفه ای 
است. پس از آن این فناوری در زمینه های مختلف فراوری و متالورژی 

توسعه یافته است؛ به طوری که امروزه بیوهیدرومتالورژی خود دامنه 
گسترده ای دارد.

ناخالصی های موجود در سنگ آهن عمدتا شامل آلومینا، سیلیکا، 
گوگرد و فسفر است. در حالت ایدئال عیار آهن در کنسانتره سنگ آهن 
به حدود 70 درصد خواهد رسید. معموال کنسانتره مناسب برای کوره 
بلند دارای عیار 63.5 درصد و کنسانتره مناسب برای احیای مستقیم 
دارای عیار 66.5 درصد است. حد مجاز سیلیکا و آلومینا در روش کوره 
بلند به ترتیب 3 و 2 درصد و در روش احیای مستقیم به ترتیب 1.5 و 1 
کثر 0.5  درصد تعیین شده است. همچنین حد مجاز گوگرد و فسفر حدا
و 0.08 درصد تعیین شده و تجاوز از آن منجر به اعمال جریمه می شود.

به عنوان نمونه می توان به حذف عنصر فسفر در سنگ آهن اشاره کرد. 
یکی از فناوری های نوین در این خصوص حذف فسفر یا سایر عناصر 
غیرمفید موجود در سنگ آهن و یا حتی فراوری مجدد سرباره های 
کوره بلند است که به کمک بیوتکنولوژی در حال  توسعه است. در این 
کتری های انرژی زا  زمینه استفاده از روش های سوخت وساز قارچی و با

در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است.
که فسفر موجود در سنگ آهن اثرات مخربی بر تجهیزات کارخانه  ازآنجا
فراوری دارد، بسته به نوع کانسنگ از سه روش هیدرومتالورژی مثل 
تشویه، روش فیزیکی مثل آزادسازی مکانیکی و فلوتاسیون و روش 
شیمیایی مثل اسیدشویی و فروشویی قلیایی برای حذف این عنصر 

استفاده می شود.

جایگاه فناوری های نوین برای فراوری سنگ آهن و تولید فوالد در کشور

کتشافات انجام شده  بر اساس نتایج ا
کنون منابع سنگ آهن کشور حدود 5.۱  تا
میلیارد تن و ذخایر قابل استخراج کشور 
حدود 2.7۹ میلیارد تن برآورد شده و 
کنون بیش از ۱5۶ معدن سنگ آهن  هم ا
با ذخیره قطعی کمتر از ۱ میلیون تن تا بیش 
از 5۰ میلیون تن در کشور فعال است. ولی 
درمجموع ۶ معدن چغارت، چادرملو، 
جالل آباد، سه چاهون، گل گهر سیرجان 
کرمان و  و سنگان در استان های یزد، 
خراسان بیشترین نقش را در تولید این 

ماده معدنی بر عهده دارند

       تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

انتشار نسخه جدید مرورگر Chrome با سـرعت ۵۰ برابری 
در شناسایی سایت های فیشینگ

در نسخه  92.0.4515.107از مرورگر Chrome که به تازگی منتشر شده 
است، عالوه بر رفع شدن 35 آسیب پذیری با سطوح باال، متوسط و 
پایین، سرعت تشخیص سایت های فیشینگ، 50 برابر افزایش یافته 
است. همچنین کاربر از وارد کردن رمز عبور خود در سایت مخرب، 

منع می گردد.
این افزایش سرعت، از پیشرفت های صورت گرفته در فناوری پردازش 
که به منظور مقایسه پروفایل های  تصویر مرورگر نشئت می گیرد 
رنگی وب سایت های بازدیدشده با مجموعه سیگنال های مرتبط با 

سایت های حاوی فیشینگ، به کار می رود. 

این بهبود سرعت، همچنین منجر به کاهش زمان پردازش در CPU و 
درنتیجه افزایش بازدهی کلی سیستم و کاهش مصرف باتری در هنگام 

جست وجوی وب می شود.

BLEEPINGCOMPUTER :منبع    

جاسـوس افزار Pegasus در خدمـت دولت هـا و نهادهـای 
اجرای قانون

 NSO Group یک بدافزار جاسوسی ساخت شرکت اسرائیلی  Pegasus
است که می تواند گوشی های آیفون و دستگاه های اندرویدی را آلوده 
کند. این بدافزار به صورت انحصاری به دولت ها و نهادهای اجرای 

قانون فروخته شده است. متخصصان دریافته اند در بخشی از پروژه 
Pegasus ، در بازه زمانی سال 2016 تا 2021، حداقل 180 خبرنگار از 20 
کشور مختلف، هدف فعالیت جاسوسی گسترده با استفاده از ابزار 

NSO بوده اند.
این بدافزار با بهره برداری از نقص های امنیتی موجود در سیستم عامل 
تلفن همراه و اپلیکیشن هایی نظیر iMessage یا WhatsApp و یا با 
تحریک کاربر به کلیک کردن روی لینک آلوده، بر روی تلفن همراه 
هدف نصب می شود و پس از آن می تواند پیام های ارسال و دریافت شده 
توسط قربانی را کپی کند، عکس های داخل تلفن همراه را به سرقت 

ببرد و تماس های تلفنی قربانی را ضبط کند. 
سازمان عفو بین الملل جزئیات فنی مربوط به تحقیقات فارنزیکی را 
که در این زمینه انجام داده منتشر کرده است. این تحقیقات شامل 
بررسی سیر تدریجی آلودگی به جاسوس افزار Pegasus و اطالعاتی در 
خصوص زیرساخت این بدافزار ازجمله بیش از 700 دامنه مرتبط با 

Pegasus می شود. 
 Mobile نام  ابزار ماژوالری به  سازمان عفو بین الملل همچنین 
Verification Toolkit )MVT( را ارائه کرده است که فرایند تحلیل 
داده های استخراج شده از دستگاه های اندرویدی و نسخه های 
پشتیبان iOS و کپی برداری های انجام شده از filesystem و به ویژه 

ردیابی نفوذ بالقوه را آسان می کند. 

Security affairs:منبع    

جدیدترین نکات درباره امنیت سایبری

Pegasus  یک بدافزار جاسوسی ساخت 
که  شرکت اسرائیلی NSO Group است 
می تواند گوشی های آیفون و دستگاه های 

اندرویدی را     آلوده کند

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

  تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
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»هیچ چیزی به اندازه گفتِن "دوستت دارم"، 
گر همسرم دنیا را  حال من را خوب نمی کند، ا
هم برایم بخرد، باز هم منتظرم تا حرف دلش 
گر زبان عشِق همسر شما »عبارات  را از زبانش بشنوم. ا
تأییدکننده« باشد، حتما این حرف ها را درباره شما خواهد 
زد. او هرگز از شنیدن »دوستت دارم« خسته نمی شود. 
این در حالی است که شاید شنیدِن بیش ازحد این جمله 
برای دیگران چندان جذاب نباشد. در شماره قبل، درباره 
تأثیر لمس فیزیکی مثبت بر تقویت عشق در میان اعضای 
خانواده صحبت کردیم و حاال به این موضوع می پردازیم 
که چگونه می توان از کلمات تأییدکننده در روابط خانوادگی 

استفاده کرد.
جذابیِت پنهان در جمالت عاشقانه

درصورتی که زبان عشق شریک زندگی شما و فرزندتان »کلمات 
تأییدکننده« است، عشق خود را با کلمات بروز دهید. در این 
شرایط، کلمات همه چیز هستند، چه نوشتاری و چه گفتاری. 
شخصی که زبان اصلی عشق او کلمات تأییدی است، اهمیت 
زیادی برای صحبت های شما درباره خودش قائل است. 
عبارات ساده ای مانند »من به خاطر... از تو ممنونم« و »من 
دوست دارم که تو...« در برقراری ارتباط بهتر با طرف مقابل 
بسیار کمک خواهد کرد. همچنین تعریف، تشکر صمیمانه، 
یادداشت های دست نویس عاشقانه و به خصوص شنیدن 

آن، برای همسرتان جذاب خواهد بود.

کسانی که زبان اصلی عشق آن ها کلمات تأییدی است، اغلب 
گاه هستند. آن ها  نسبت به محیط پیرامون خود حساس و آ
می دانند که گفتن چه حرف هایی در دیگران احساس بهتری 
ایجاد می کند و به همین سبب امیدوارند که شما نیز بتوانید 

همان کار را برای آن ها انجام دهید.
فوت وفن زبان عشق »تأییدکننده«

باید راه هایی برای برقراری ارتباط با معنی با همسر یا فرزندتان 
پیدا کنید. در ادامه چند نکته در مورد چگونگی صحبت با زبان 

عشق »کلمات تأییدکننده« آورده شده است:
مطمئن شوید که صحبت هایتان از صمیم قلب برمی آید، 
چون همسرتان کامال متوجه کیفیت حرف هایتان خواهد 
شد. برای چنین افرادی بسیار مهم است که احساس درونی 
آن ها را درک کنید؛ به ویژه درباره نقاط ضعفشان. افرادی 
که با کلمات و نظرات مثبت راضی می شوند، زمانی که برای 
شما کاری انجام می دهند، با تشکر زبانی به شدت خوشحال 
می شوند، برای مثال وقتی همسرتان برای وعده شام، غذای 
خاصی پخته و برای شما از کارهای روزمره از شستن ظرف ها تا 
تمیز کردن خانه تعریف می کند، به او بگویید که چقدر قدردان 
اقداماتش هستید. این عمل باعث دلگرم شدن او به زندگی 

می شود و قلب همسرتان را سرشار از عشق می کند.
کید بر نقاط قوت اعضای خانواده تأ

این مسئله در مواقعی که همسر یا فرزندتان احساس ضعف 
و دلسردی می کند، بسیار کارامد است. به صورت خصوصی 

درباره اینکه چقدر او را دوست دارید و چه کارهایی را به خوبی 
انجام می دهد، صحبت کنید. بی شک قدردان ارزشی خواهد 
که یکی از اعضای  که برای او قائل هستید. هنگامی  شد 
خانواده شما زمان سختی را پشت سر می گذارد، بیش ازحد 
مهربان و دوست داشتنی باشید. تصور نکنید که این اقدامات 
تنها وظیفه مردان است. بانوان و فرزندان هم باید در قبال پدر 
خانواده، به همین شکل رفتار کنند. در هر زمان، ارائه کلمات 
تشویقی مفید است و با این شیوه نشان می دهید که حتی در 

مقاطع دشوار نیز کنار آن ها هستید.
گر زبان عشق شما »کلمات تأییدکننده« نیست، به  حتی ا
کار بردن این عبارات را به یک عادت روزمره تبدیل کنید. 
سعی کنید فشار زیادی به خودتان نیاورید و وقتی در مورد 
چیزی احساس ندارید، به زبان نیاورید. فقط خودتان باشید. 
کلمات تأییدی حتما نباید تشکر و قدردانی باشند. می توانید 
از جمالت تشویقی استفاده کنید. برای مثال، وقتی فرزندتان 
مشغول انجام تکالیف است، به سراغش بروید و خسته نباشید 
بگویید و اعالم کنید که بعد از اتمام تکالیف، با او بازی خواهید 
کرد. هنگامی که به چیزی ابراز عالقه کردند یا یکی از اهداف 
خود را با شما در میان گذاشتند، از آن ها حمایت کنید. وقتی 
ک گذاشتن احساس خود  روش های خالقانه ای برای به اشترا
پیدا کردید، مستقیما با قلب آن ها صحبت می کنید. در شمارۀ 
بعد، درباره یکی دیگر از جنبه های عشق در خانواده صحبت 

خواهیم کرد.

حمید زمانی سیبکی شاغل در نورد گرم
که با صبر و شکیبایی  گرامی واحد امور مالی  از همکاران 
پاسخ گوی سؤاالت کارکنان به صورت تلفنی و حضوری هستند 

تشکر می کنم.
913***7715

کیومرث رنجبر
 تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/02/30

بهرام برومندقهنویه
فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

روز بازنشستگی :  1400/02/30

محمد هادی وینیچه 
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/02/30

حمیدرضا علی پور 
 اقتصادی و مالی

روز بازنشستگی :  1400/03/09

کبر جمشیدی ا
خرید 

روز بازنشستگی :  1400/03/17

اصغر کنعانی هرندی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

 روز بازنشستگی :  1400/03/21

بازنشستگان فوالد 

  تهیه کننده: واحد ایمنی و بازرسی

در شماره قبلی خبرنامه در خصوص بهترین راه 
محافظت از کارگران از خطرات بر لزوم استفاده 
عامل  یک  به عنوان  فردی  حفاظت  وسایل  از 
پشتیبان به همراه دیگر احتیاط ها اشاره ای شد و 

ادامه می خوانید:

دستکش ایمنی:
جهت محافظت از دست ها باید از دستکش هایی 
کار است  که متناسب با خطرات احتمالی ناشی از 
استفاده شود. دستکش ها نباید محدودیتی برای 
حرکت انگشتان ایجاد کند و به اصطالح از چنگش 
مناسبی برخوردار باشد. استفاده از دستکش برای 
کارگرانی که با انواع مختلف ماشین های متحرک و 
دوار کار می کنند و احتمال گرفتن دست یا دستکش 
ممنوع  دارد  وجود  یادشده  ماشین های  توسط 
است. امروزه دستکش ها با توجه به مقاصد کاری 
از مواد مختلف مواد نظیر نیتریلی، التکس، چرمی، 
کوالر، ویتونی و... ساخته می شوند که هریک از آن ها 
دارای ویژگی های متفاوتی است و برای فعالیت های 
گون مورداستفاده قرار می گیرد. نکته مهم دیگر  گونا
در استفاده از دستکش ها توجه به سایز آن هاست، 
زیرا با توجه به استانداردی که دستکش بر اساس آن 
ساخته شده، دارای طیف سایزی بوده و متناسب با 

سایز دست افراد مختلف است.
کفش ایمنی:

استفاده از کفش ها و چکمه های حفاظتی در حین 
انجام کار ضروری است. این کفش ها باید متناسب 
با نوع کار دارای مقاومت کافی باشند. کفش های 
یا  فوالدی  جنس  از  سرپنجه هایی  دارای  ایمنی 
کامپوزیتی است که الزم است مقاومت الزم در برابر 

ضربه ایجادشده در تست سرپنجه را داشته باشند.
یکی دیگر از ویژگی های کفش های حفاظتی مقاومت 
نسبت به نفوذ آب و روغن و جریان الکتریسیته است. 
البته کفش هایی که در آن ها از سرپنجه کامپوزیتی 
استفاده شده است دارای مقاومت الکتریکی بیشتری 
)فشار  برقی  معمول  فعالیت های  برای  و  هستند 

ضعیف( توصیه می شوند.
رعایت نکات بهداشتی در استفاده از کفش های ایمنی 
می تواند نقش چشمگیری در کاهش رشد میکروب ها 
داشته باشد و از ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری کند. 
توصیه می شود شرایطی برای کفش های کار ایجاد 
گردد.  کفش ایمنی  که باعث خشک شدن  شود 
استفاده مناسب از مواد گندزدا و میکروب کش که برای 
همین منظور ساخته شده است نیز کمک وافری به 
کس زدن  حذف یا کاهش بوی نامطبوع کفش دارد. وا
مرتب کفش ها باعث ماندگاری و افزایش طول عمر 
کفش شده و راحتی و انعطاف کفش را تأمین می کند.

امروزه انواع مختلفی از کفش های ایمنی موجود است 
گون می توانند مدنظر قرار  که برای فعالیت های گونا
گیرند. نمونه هایی از این کفش ها شامل کفش های 
عایقی برق، کفش های عمومی، کفش های حفاری، 

کفش های مختص فرایندهای ذوب گری و ... است.
ادامه دارد...

 اجتمـــــا             عـــــــی
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بچه ها از ما تقلید می کنند؛ 
مراقب رفتارمان باشیم

با جمالت عاشقانه، 
قّوت قلب خانواده باشید

پرورش هیجان همپای رشد کودک روابط اجتماعی کودکان

بچه ها در جریان رشد خود مرتبا تغییر می کنند. ما همواره، همگام با 
رشد بچه ها باید زندگی خود را با نیازها، ترس ها، عالئق و توانایی های 
آن ها سازگار و هماهنگ کنیم. با شناخت دوران کودکی فرزندانمان که 
عبارت اند از دوران طفولیت، دوران نوپایی، اوایل کودکی، اواسط کودکی 
و نوجوانی، باید هوش هیجانی فرزندانمان را در هریک از این مراحل 
تقویت کنیم.

روابط اجتماعی کودک شما از بدو تولد شروع می شود. شادمان 
شدن کودک از صدای شما و پاسخ به شما، آغاز ارتباط اجتماعی 
اوست. شکل گیری روابط اجتماعی کودک و تبدیل شدن به دوستی 
زمان می برد. هر کودک جدول زمانی برقراری روابط اجتماعی خود را 
دارد. برخی کودکان به طور طبیعی از طریق تعامالت خود با اطرافیان، 
مهارت های اجتماعی را فرامی گیرند.

عشق، محبت و گذشت 
در خانواده

رفتارهای شایع در کودکان

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

بچه ها باید روش های سالم برای کنار آمدن با احساساتی 
مانند غم، ناامیدی و اضطراب را یاد بگیرند. احساسات 
را به کودکان بیاموزید و روش های سالم برای مدیریت 
احساسات را به آن ها نشان دهید تا از رفتارهای نادرست 

آن ها جلوگیری شود

وقتی پسرم را صدا می زنم، با فریاد می گوید: 
»آن قدر پشت سر هم من را صدا نزن! خودت 
را  من  واقعا  رفتار،  طرز  این  بده!«  انجام 
می رنجاند؛هر وقت از دخترم می خواهم که اتاقش را مرتب 
کند، می گوید: »به شما ربطی ندارد؛ اینجا مکان خصوصی من 
است.« گاهی هم تظاهر می کند که صدای من را نمی شنود. 
کودکانی که به این میزان از بی احترامی به بزرگ ترها می رسند، 
گیرند. برخی از والدین با  باید مورد ریزبینی بیشتری قرار 
گفتن اینکه »بچه است دیگر!«، به دنبال بهانه ای برای توجیه 
رفتارهای بی ادبانه فرزندشان هستند. اما واقعیت این است 
که بچه ها باید احترام به بزرگ ترها را یاد بگیرند. چون ممکن 
است همین رفتار را با غریبه ها یا بزرگساالن دیگر داشته باشند 
و مایه شرمساری شوند. همچنین به یاد داشته باشید که آن ها 
به بی احترامی عادت می کنند و در سن بلوغ و بزرگسالی نیز 
همین رفتار را ادامه می دهند. در این شماره درباره علل بروز 
بی احترامی کودکان نسبت به بزرگ ترها صحبت خواهیم کرد.

الگوی خوبی باشیم
بچه ها از رفتارشان برای نشان دادن احساس و دیدگاه خود 
استفاده می کنند. غالبا به خاطر عدم توانایی در برقراری صحیح 
ارتباط با دیگران، چنین رفتاری از آن ها سر می زند. گروهی از 
کودکانی که به بزرگ ترها بی احترامی می کنند، خواهان توجه 
هستند. حتما با این صحنه مواجه شده اید که هنگام مکالمه 
تلفنی، دائم به سراغ شما می آیند و حرف شما را قطع می کنند. 
در این لحظه، کودک احساس می کند که کنار گذاشته شده و با 
اذیت کردن خواهر و برادرش و یا سؤال های بی مورد از شما، تمام 
تالش خود را به کار می گیرد تا توجه شما را جلب کند. نادیده گرفتن 

رفتار منفی و تمجید از رفتار مثبت، یکی از بهترین راه های مقابله با 
این گونه رفتارهاست. وقتی فرزندتان این حرکت را شروع می کند، 
گر ادامه داد، مکالمه را قطع کنید و جدی به او  به او توجه نکنید. ا
بگویید که باید تا انتهای مکالمه صبر کند: »هنگامی که مشغول 
صحبت با تلفن هستم، باید صبر کنی تا نوبت شما برسد. زیاد 
طول نخواهد کشید«. برخی از بچه ها هم در جمع بزرگ ترها و در 
بدترین موقعیت، شروع به صحبت می کنند و جواِب طرف مقابل 
را می دهند. این عکس العمل هم برای جلب توجه انجام می شود.

گروه دیگر بچه هایی هستند که از رفتار دیگران تقلید می کنند. 
خواه یک همکالسی و خواه یک شخصیت کارتونی بی ادب باعث 
کپی برداری کودک از رفتارهای منفی می شود. رفتار سالم را از 
خودتان شروع کنید تا کودک هم رفتار مناسب در موقعیت های 
مختلف را از شما بیاموزد. همچنین هنگامی که کودک احساس 
کند، غالبا رفتار نامناسبی بروز  گرسنگی، خستگی یا بیماری 
که توانایی بیان صحیح خواسته اش را ندارد، از  می دهد و ازآنجا
رفتار خود برای نشان دادن نیازهای برآورده نشده اش استفاده 

می کند.
آموزش رفتار صحیح به کودک

بعضی اوقات، مشکالت رفتاری از کمبود مهارت ناشی می شود. 
کودکی که فاقد مهارت های اجتماعی است، به دوستش ضربه 
می زند، چون می خواهد با اسباب بازی او بازی کند. کودکی که 
مهارت حل مسئله ندارد، اتاقش را تمیز نمی کند، چون نمی داند 
که چگونه اسباب بازی ها را سر جایش قرار دهد. وقتی کودک شما 
رفتار نادرستی دارد، شیوه صحیح انجام کارها را به او بیاموزید. 
نمونه های بدرفتاری را نشان دهید تا بتواند از اشتباهات خود 

درس بگیرد.

گروه دیگری از بچه ها کسب استقالل را در گرو بی احترامی به 
دیگران می بینند. یعنی تصور می کنند که وقتی توانایی جواب 
دادن به بزرگ ترها را داشته باشند، این به معنای رسیدن به 
استقالل است. پس عمدا قوانین را زیر پا می گذارند و سعی می کنند 
تا به بزرگساالن نشان دهند که مجبور به انجام هیچ کاری نیستند. 
برای مقابله با این رفتار، به فرزندتان گزینه های مناسب بدهید. 
از او بپرسید که »آیا اآلن اتاقش را تمیز می کند یا بعد از تمام شدن 
کارتون؟«. دادن آزادی متناسب با سن کودک، نیاز او به استقالل 
را برآورده می کند.بچه ها باید روش های سالم برای کنار آمدن با 
احساساتی مانند غم، ناامیدی و اضطراب را یاد بگیرند. احساسات 
را به کودکان بیاموزید و روش های سالم برای مدیریت احساسات 
را به آن ها نشان دهید تا از رفتارهای نادرست آن ها جلوگیری 
شود. هنگامی که کنترل بهتری بر احساسات خود داشته باشند، 
ممکن است به جای رفتار نادرست در ابراز احساسات خود، برای 

آرام شدن وقت بگذارند.
قانون بگذارید

در جمع خانوادگی برای رفتارهایی مثل داد زدن سر بزرگ ترها، 
حرف های زشت،  اهمیت ندادن به خواسته های پدر و مادر و 
هرگونه رفتار منفی با بزرگ ترها قانون وضع کنید و بر انجام آن ُمصر 
باشید. تا زمانی که کودک، این قوانین را جدی نگیرد، رفتارهای 
گر تخطی از قوانین او را به خواسته اش  منفی اش را ادامه می دهد. ا
برساند، به سرعت می فهمد که همان رفتار نادرست، کارامد است. 
شاید عقب نشینی بتواند زندگی شما را در همان لحظه آسان کند، 
اما در نهایت به کودک یاد می دهد که قوانین را نقض کند. در هر 
مرحله که احساس کردید دیگر از تغییر کودکتان ناامید شدید، به 

یک روان شناس کودک مراجعه کنید.

حفاظت فردی

گذشته رامین خسروی  با نهایت تأسف در هفته 
شاغل در آهن سازی در غم درگذشت پدر، محمد 
نریمانی شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت خواهر 
کبر  و کیوان شکرزاده شاغل در تعمیرگاه مرکزی و علی ا
قنبری شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت مادر 

به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان محمدرضا 
مبارکیان جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس 
به علت بیماری دار فانی را وداع گفت و به دیار حق 

شتافت.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر 
خانواده این عزیز تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان 

علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

محمدرضا مبارکیان
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مزایده تابلو فرش لیونل مسی مرد ناشناخته کاروان ایران و اولین طال

جواد فروغی با عملکردی فوق العاده در ماده ۱۰ متر تپانچه رشته 
کرد.  کسب   تیراندازی نخستین طالی ایران در المپیک توکیو را 
کسب مدال طالی المپیک در رشته تیراندازی،   جواد فروغی با 
اولین مدال تاریخ این رشته را به ارمغان آورد و توانست رشته 
تیراندازی را به جمع ۴ رشته قبلی مدال آور ایران در تاریخ المپیک 
تبدیل کند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تابلو فرش لیونل 
مسی ستاره آرژانتینی جهان فوتبال که به همت باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و  با دستان هنرمند بانوی 5۶ ساله  لنجانی بافته شده قرار 
 است از طریق مزایده به فروش برسد.
قرار است بخشی از عواید فروش این فرش  جهت انجام امور خیریه 
هزینه شود.

صعود به سبالن، آتش فشان نیمه فعال

صعود به قاش مستان

همکار گرامی آقای داریوش گلستانه شاغل در واحد بازرسی فنی 
در برنامه ای سه روزه به اتفاق همسر خود در تاریخ 29 تیرماه سال 1400 به 
شمال غرب کشور استان اردبیل عزیمت کردند و در نهایت بر فراز قله 
سبالن که آتش فشان نیمه فعال و سومین قله مرتفع کشور با 4811 متر 

ارتفاع است ایستادند و پرچم پرافتخار فوالد مبارکه را به اهتزاز درآوردند.

همکار گرامی جناب آقای محسن ماهوری شاغل در واحد دفتر فنی 
نورد سرد در تاریخ 30 تیرماه سال جاری، مصادف با عید قربان، در 
برنامه ای دوروزه به اتفاق همسر خود و همچنین هیئت کوهنوردی 
زرین شهر به سرپرستی آقای احمد کریم زاده، به منطقه سمیرم استان 
اصفهان عزیمت کردند و از سمت مسیر روستای خفر اقدام به صعود قله 
4495 متری قاش مستان، بام استان کهکیلویه و بویراحمد و از قلل 
غ فدراسیون کوهنوردی جمهوری  ح سیمر مرتفع کشور در قالب طر

اسالمی ایران نمودند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه 
غالمحســین  نادراالصلــی،  مجیــد  ســپاهان، 
صادقیــان، رســول میرباقــری، محمــد نورصالحــی، 
فرزانــه کالهــدوزان، مصطفــی نباتی نــژاد، عبــاس حاج رســولیها 
و علــی صالحــی، 8 نفــر از منتخبیــن ششــمین دوره شــورای 
اســالمی شــهر اصفهــان ضمــن حضــور در ورزشــگاه نقش جهــان 

کت مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان  بــا محمدرضــا ســا
دیــدار و گفت وگــو کردنــد.

در این دیدار، منتخبین شورای اسالمی شهر اصفهان از ورزشگاه 
نقش جهان دومین ورزشگاه بزرگ کشور و بزرگ ترین پروژه ورزشی 
بعد از پیروزی انقالب و سالن 25 آبان بازدید کردند و ضمن قدردانی 
از شرکت فوالد مبارکه جهت ساخت و تکمیل این پروژه عظیم، با 

کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه در  توضیحات محمدرضا سا
جریان مشکالت این مجموعه ورزشی قرار گرفتند.

در پایان این بازدید منتخبین شورای اسالمی شهر اصفهان برای 
حل مشکالت ترافیکی، دسترسی بهتر هواداران به ورزشگاه و انجام 
تعامل های الزم جهت تکمیل و بهره برداری از سایر بخش های این 
کید کردند. پروژه ملی و... اعالم آمادگی و بر انجام همکاری های الزم تأ

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش

در منزل )مرحله پنجاه وسوم(

اطالعیه

ورزش

در نوبت قبلی خبرنامه فوالد به اهمیت مصرف مایعات در 
بر سالمت مفاصل،  تأثیر مصرف آب  و  پرداختیم  ورزشکاران 
عضله سازی، کنترل دمای بدن و همچنین کاهش وزن مورد بررسی 
قرار گرفت. در این شماره به ادامه مبحث اهمیت مصرف آب برای 

ورزشکاران می پردازیم.
کدام ورزشکاران باید به مصرف آب بیشتر توجه کنند؟

- ورزشکارانی که زمان فعالیت ورزشی آن ها بیشتر از یک ساعت و نیم 
است )به عنوان مثال یک ورزشکار در ورزش های سه گانه تقریبا 5 لیتر 

و یک فوتبالیست تقریبا 2 لیتر آب را طی یک رقابت از دست می دهند(؛
- ورزشکارانی که وزن کشی دارند و باید هنگام مسابقه سر وزن باشند 

)همانند کشتی گیران(؛
- ورزشکارانی که در محیط های گرم یا خشک تمرین می کنند؛

- ورزشکارانی که در ارتفاعات تمرین می کنند.
دهیدراتاسیون یا کم آبی و عالئم آن

که باعث تقلیل وضعیت طبیعی آب بدن  از دست دادن آب بدن 
می شود، اصطالحا دهیدراتاسیون نامیده می شود.

عالئم اولیه کم آبی و دهیدراتاسیون:

چگونه مراقب کم آبی باشیم؟
رنگ ادرار خود را کنترل کنید. ادرار شما باید بدون بو و کم رنگ باشد. ادرار 
پررنگ نشانه کم آبی است. قبل و بعد از تمرین، خود را وزن کنید. به ازای 
هر نیم کیلو کاهش وزن، حدود  2 تا 3 فنجان مایعات مصرف کنید. عالئم 
کم آبی را به خوبی بشناسید. گاهی که به باشگاه می روید و رمق تمرین 
ندارید یا گاهی گرفتگی های عضالنی به کم آبی مربوط می شوند. صرفا 
به احساس تشنگی تکیه نکنید. احساس تشنگی زمانی به وجود می آید 

که بدن حدود 2 درصد از وزن آب خود را از دست داده باشد.
افرادی که در محیط های خشک، گرم یا مرتفع  ورزش می کنند، افرادی 
که رژیم غذایی آن ها سرشار از پروتئین و فیبر است و افرادی که فعالیت 
بدنی آن ها بیش از یک ساعت طول می کشد باید به شدت مراقب کم آبی 

بدن خود باشند.
نیاز شما به عنوان یک ورزشکار به آب چقدر است؟

افراد بالغ و کم تحرک در شرایط دمایی محیط معمولی، تقریبا به 2.5 لیتر 
آب در روز نیاز دارند، درحالی که افراد فعال در یک محیط گرم و مرطوب 
براساس مقدار فعالیت و شرایط محیطی، به مقدار آب بیشتری )5 تا 10 

لیتر در روز( نیاز دارند.

گر به مصرف مایعات حین تمرین توجه نکنید، از مزایای آب گیری  نکته1: ا
قبل از رقابت بهره ای نمی برید.

نکته2: توصیه می شود دمای مایعات مصرفی بین 15 تا 22 درجه 
سانتی گراد باشد.

نکته3: پیشنهاد می شود برای فعالیت هایی که بیش از 1 ساعت زمان 
می برند بجای استفاده از آب تنها، نوشیدنی های ورزشی مصرف نمایید.

نوشیدنی ورزشی چیست و چه زمانی باید مصرف شود؟
نوشیدنی های ورزشی در واقع محلول قندها و الکترولیت ها هستند. 
براساس توصیه کارشناسان توصیه می شود ورزشکارانی که فعالیت آن ها 
بیشتر از یک ساعت طول می کشد، به ویژه ورزشکاران استقامتی، از این 
نوع نوشیدنی استفاده کنند. الکترولیت ها مواد معدنی محلولی هستند 
که در مایع اطراف سلول ها حضور دارند. این ترکیبات را از آن جهت 
الکترولیت می نامند که دارای بار الکتریکی هستند. قندها و الکترولیت ها 
در کنار هم  به جذب بهتر مایعات و حفظ تعادل الکترولیت های بدن 
کمک می کنند. مهم ترین الکترولیت های نوشیدنی های ورزشی سدیم 

و پتاسیم است.
در طول انجام شدید فعالیت های ورزشی که بیش از یک ساعت طول 
می کشند، توصیه می شود هر ساعت 30 تا 60 گرم کربوهیدرات مصرف 
شود تا از خستگی مفرط جلوگیری شود. مصرف نوشیدنی های ورزشی 
که درصد قند آن ها بیشتر از 6 تا 7 درصد است، تأثیر معکوس بر عملکرد 
ورزشکار دارد. به همین دلیل توصیه می شود از نوشیدنی های ورزشی 

استاندارد استفاده شود.

)قسمت دوم(اهمیت مصرف آب برای ورزشکاران

آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور 
ورزش به نشانی https://sport.msc.ir وارد شده و پس از 
وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور، مطابق با تصویر زیر گزینه 

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر،  در مرحله بعدی نیز با 
نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید. شما مجاز به 

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر 
گزینه  همکاران نیز اظهار نظر فرمایید. برای این منظور از 
»نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران« استفاده نمایید.

زیر،  تصویر  با  مطابق  مربوطه  صفحه  شدن  باز  از  پس 
که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن  درصورتی که 

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

اندروید و IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
/https://poopak.msc.ir/etc/android        :  نسخه اندروید

/https://poopak.msc.ir/etc/ios  : IOS نسخه
پس از وارد شدن به پیام رسان، می توانید از طریق کانال امور ورزش 
به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته 

باشید.

برگزاری مرحله پنجاه وچهارم مسابقه عکس ورزش در منزل

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی برندگان 
مرحلۀ پنجاه وسوم تمرینات به شرح زیر است.

امید یوسفی 138774

امیر همایی 84412

محمد پرگر 130970

محمدرضا خلیلی 104107

مرتضی فیضی دولت آبادی 82224

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله پنجاه وسوم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحله پنجاه وچهارم این مسابقه در 
جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که 
در همین صفحه آمده است، عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در 

مسابقه شرکت کنید.

خستگی مفرط

کاهش اشتها

پوست برافروخته

عدم تحمل گرما

منگی

ادرار تیره رنگ

سرفه خشک

سردرد

خشکی دهان

عالئم حادعالئم اولیه

اشکال در بلع

عدم تعادل

گیجی

پوست چروکیده

گود افتادن چشم ها و تاری دید

درد در هنگام دفع ادرار

بی حسی و کرخی پوست

اسپاسم عضالت

هذیان گویی

حدود 8 ساعت قبل از تمرین یا 
مسابقه

500 میلی لیتر

حداقل 400 میلی لیتر

200 تا400 میلی لیتر

هر نیم ساعت حدود 200 میلی لیتر 
)در حد تحمل(

ظرف مدت دو ساعت پس از تمرین 
به ازای هر نیم کیلو کاهش وزن 450 

میلی لیتر مایعات مصرف شود.

2 تا 3 ساعت قبل از تمرین یا 
مسابقه

10تا20 دقیقه قبل از مسابقه یا 
تمرین

در طول تمرین

بعد از تمرین

عالئم حادعالئم اولیه

بازدید منتخبین شورای شهر اصفهان از ورزشگاه بزرگ نقش جهان

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش
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امام موسی کاظم )علیه السالم(: 
باید، و دلیل خردمند تفکر است، و دلیل تفکر  برای هر چیزی دلیلی 

خاموشی.
)تحف العقول، ص ۴۰۶.(

روز ۲4 ذی الحجه سال دهم هجری حضرت علی )علیه السالم( به جانب کعبه رفتند و به نماز   
مشغول شدند. در آن هنگام مستمندی از راه رسید و از مردم درخواست کمک کرد و چون به حضرت 
علی )علیه السالم( رسید، آن حضرت در حال رکوع بودند؛ پس در همان حال انگشتر خود را بیرون 

آورد و به مستمند بخشیدند.
حذیفه می گوید: ما که نزد رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( بودیم، مشاهده کردیم که بر آن حضرت آیه ای 
نازل شد و حضرت آن را برای ما قرائت کردند: »ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ 

همان کسانی که نماز برپا می دارند و زکات می دهند درحالی که در رکوع نمازند.« 
پیامبر )صل اهلل علیه و آله( برای نزول آیه تکبیر گفتند و سپس به ما فرمودند: برخیزید ببینیم این صفاتی را 
که خداوند متعال در این آیه بیان فرموده است، درباره چه کسی است؟ چون پیامبر )صل اهلل علیه و آله( 

وارد مسجدالحرام شدند، شخص مستمندی را دیدند و از او پرسید: از کجا می آیی؟
گفت: از نزد مرد نمازگزار می آیم که انگشتر خود را در حال رکوع به من بخشید. پیامبر )صل اهلل علیه و آله( بار 
دیگر تکبیر گفتند و جلوتر رفتند تا به حضرت علی )علیه السالم( رسیدند که در حال نماز خواندن بودند. 

بعد از نماز از ایشان پرسیدند یا علی، امروز بر شما چه گذشت؟
حضرت علی )علیه السالم( داستان مرد نیازمند و بخشیدن انگشتر خود به وی را به رسول خدا )صل اهلل علیه 

و آله( بازگو کردند و پیامبر )صل اهلل علیه و آله( با شنیدن آن داستان برای بار سوم تکبیر گفتند.
     منبع:شیعه نیوز

 

بیست وچهارم ذی الحجه روز مباهله نام گرفته است. در این روز که روز نزول آیه »تطهیر« نیز 
هست، خداوند بر ارزش ها و فضیلت های اهل بیت )علیهم السالم( مهر تأیید دیگری زد.

مسیحیان نجران که به مدینه آمده بودند تا در مورد درستی دعوت پیامبر )صل اهلل علیه و آله( پژوهش 
کرم )صل  کنند، با او به محاجه )دلیل آوردن( پرداختند و سرانجام بحثشان به جایی کشید که پیامبر ا
اهلل علیه و آله( بنابر فرمان الهی خواستند تا با آن ها مباهله کنند. مباهله به معنی نفرین کردن به همدیگر 
است؛ به این ترتیب که وقتی استدالالت منطقی سودی نداشت، افرادی که با هم درباره یک مسئله مهم 
ع می کنند و از او می خواهند که دروغ گو  دینی گفت وگو دارند در یک جا جمع می شوند و به درگاه خدا تضر

را رسوا سازد و مجازات کند.
آیه 61 سوره آل عمران به »مباهله« اشاره دارد: »هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده، )باز( کسانی 
درباره مسیح با تو به ستیز برخیزند، بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما نیز فرزندان خود را، 
ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما نیز زنان خود را، ما از نفوس خود )و کسی که همچون جان ما است( 
دعوت کنیم، شما نیز از نفوس خود، آنگاه مباهله )و نفرین( کنیم، و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.«

کرم )صل اهلل علیه  هریک از دو طرف با افراد خود به محل مباهله رفتند. مسیحیان وقتی دیدند که پیامبر ا
و آله( با عزیزترین کسانشان یعنی حضرت علی )علیه السالم(، حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(،  امام حسن 
)علیه السالم( و امام حسین )علیه السالم(  می خواهند با آنان مباهله کنند، مطمئن شدند که حضرت 
گر به خودشان مطمئن نبودند، جان خانواده خود را به خطر نمی انداختند،  محمد )صل اهلل علیه و آله( ا

بنابراین حاضر به مباهله نشدند.
نزول آیه تطهیر در روز مباهله

در همان روزی که پیامبر خدا )ص( قصد مباهله نمودند، قبل از رفتن برای مباهله، عبا بر دوش مبارک 
انداختند و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین )علیهم السالم( را در زیر عبای مبارک خود 
جمع فرمودند و گفتند: »پروردگارا، هر پیغمبری را اهل بیتی بوده است که مخصوص ترین خلق به او 
ک کن.« ِک پا بوده اند. خداوندا، این ها اهل بیت من اند. پس شک و گناه را از ایشان برطرف کن و ایشان را پا
در این هنگام جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد: »همانا خداوند اراده فرمود از شما 
ک کند.«ازجمله اعمال روز مباهله می توان به غسل  ک پا اهل بیت پلیدی را برطرف فرماید و شما را پا
کردن، روزه گرفتن، صدقه دادن و خواندن زیارت جامعه کبیره و نماز و دعای مخصوص این روز اشاره کرد.
    منبع: رسانه نیوز
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بیستم ذی الحجه سالروز والدت امام موسی کاظم )علیه السالم(

24 ذی الحجه روز نزول آیه والیت

 روز مباهله و روز نزول آیه تطهیر

حدیث

مناسبت

مناسبت

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــیسینما

قبال درباره جایگاه محمدحسین مهدویان در سینمای 
دهه نود صحبت شده و اینک موضوع بحث درباره ساخته جدید 
اوست و اینکه موفقیت یا شکست زخم کاری سرنوشت این 
گر را به کل تغییر خواهد داد. فیلم بر اساس رمان کوتاه  سینما
بیست زخم کاری نوشته محمود حسینی زاد ساخته شده است؛ 
رمانی که در میانه دهه نود چاپ شد، آن هم بعد از چند سال 
تعویق، و خیلی زود به اثری پرطرفدار در میان عالقه مندان به 
ک و تکان دهنده از  ادبیات فارسی تبدیل شد که تصویری هولنا
هم آغوشی فساد و قدرت زیرپوست ایران معاصر را تداعی 
می کرد. روایتی که مشخصا از یک سو با کهن الگوی سقوط و 
تراژدی مکبث قابل مقایسه بود و از سویی دیگر با قصه های 
جنایی و نوآر که حاال در جغرافیایی آشنا بازآفرینی شده است. 
گفته ها  قصه با کدهایی مشخص و ظریف سعی دارد یادآور تمام نا
و ناشنیده ها درباره فساد سازمان یافته و پنهان در سال های 
گرفته تا  اخیر باشد؛ از قراردادهای غیرشفاف و پول شویی 
که به خون آلوده شده است. تماشای چنین  دست هایی 
قصه ای در قالب یک سریال که مخاطب عام را نشانه گرفته، در 

نوع خود اتفاق قابل توجهی به شمار می آید.
بعد از تجربیات موفق و ناموفق، اهمیت قصه و قصه گویی در 
سریال سازی تازه دارد عیان می شود و از همین رو اقتباس، که در 
سینمای ایران همیشه مغفول بوده، رفته رفته به یک موج منجر 
خواهد شد. اما باید در نظر داشت که بیست زخم کاری چندان با 
الگوی رمان های عامه پسند فارسی سازگار نیست و دست گذاشتن 
روی آن، به دلیل لحن و سوژه ملتهب، تصمیمی چالش برانگیز 
است؛ مخصوصا که کل رمان بیش از صد و خرده ای صفحه نیست 
و قصه برای تبدیل شدن به یک فیلم نیازمند بسط و اطناب و 

پرداخت به شخصیت ها و داستان های فرعی تازه است.
فراتر از چالش اقتباس ادبی از یک رمان بحث برانگیز، زخم کاری 
در کارنامه مهدویان نقطه عطف خواهد بود. خوب یا بد، تمام 
ساخته های قبلی مهدویان زیر سایه سنگین وجه امنیتی، سیاسی 
و تاریخی موضوعات مهمی قرار داشت که نحوه پرداخت آن با 
محدودیت ها و حساسیت های فراوانی همراه بوده و همین امر 
سوءتفاهم های متعددی را درباره خود مهدویان و وجه رسانه ای 
او به همراه داشته است. تا جایی که رفته رفته سعی کرده خودش 
را از پیش فرض های حزبی و جناحی جدا و هویت خود به عنوان 
گر را بازتعریف کند. از این نظر، زخم کاری در کارنامه  یک سینما
مهدویان یک استثناست؛ داستانی معاصر، گرچه ملتهب، که 
عنوان تولیدکننده یا سفارش دهنده بر روی آن وزن نمی اندازد و 
حکم یک مواجهه مستقیم بین فیلم ساز و مخاطبان اثر را دارد؛ آیا 
زخم کاری بعد از درخت گردو و شیشلیک همچنان در راستای تغییر 
کنش های  مسیر و رویکرد مهدویان تعبیر می شود و به همان اندازه وا

ضدونقیض را در پی خواهد داشت؟
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که موفقیت زخم کاری، چه در 
برقراری ارتباط با بینندگان فیلم و چه در نمایش درون مایه منبع 
گر و مسیری  اقتباس، بدون شک در تصور عمومی از مهدویان سینما
که او در ادامه دنبال خواهد کرد، تأثیر چشمگیری دارد. همچنین 
گران سرشناس دیگر به عرصه  می تواند زمینه ساز ورود سینما
فیلم سازی و تولید سلسله آثاری باشد که طی زمان سطح سلیقه 
کنش ها به فیلم  و انتظار مخاطب را باال ببرند. در نتیجه باید دید وا
چیست و به کنجکاوی گسترده ای که پیرامون آن ایجاد شده چه 

پاسخی خواهد داد.
کاری ساخته محمدحسین مهدویان و با  فیلم جنایی زخم 
نقش آفرینی ستارگانی چون جواد عزتی، رعنا آزادی ور، هانیه 
توسلی، سعید چنگیزیان، الهه حصاری، سیاوش طهمورث، 
عباس جمشیدی، کاظم هژیرآزاد و… ساخته شده است. این فیلم 

با استقبال بی نظیر مخاطبان روبه رو شده است.
       منبع: باشگاه خبرگزاری خبرنگاران جوان
    فیلم نیوز - خبرگزاری ایسنا

مهم ترین و معروف ترین لقب امام موسی بن جعفر )علیه السالم(، »کاظم« است،   
کاظم یعنی فروخورنده خشم و غضب. از دیگر القاب آن حضرت می توان به عالم، صالح، 

باب الحوائج، صابر، امین و زین المجتهدین اشاره کرد.
توصیه امام کاظم )علیه السالم( به تفریحات سالم: امام موسی کاظم )علیه السالم( با بیانی 
الهام گرفته از وحی الهی، در سفارش به مناجات و عبادت خداوند می فرمایند: بکوشید که 
اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کنید: بخشی را برای مناجات با خدا، بخشی را برای امور 
زندگی و ساعتی را برای معاشرت با دوستان، کسانی که عیب های شما را به شما بشناسانند و 
در نبود شما، دوستدار شما باشند، و بخشی را هم برای تفریحات و لذت های حالل خالی کنید 

که به وسیله این تفریحات حالل است که می توانید سه برنامه قبلی را درست انجام دهید.
سؤالی که موجب توبه »ُبشر حافی« شد: روزی حضرت موسی بن جعفر )علیه السالم( از جلو 
خانه »ُبشر« می گذشت. صدای سازوآواز شنید. از خادمی که برای کاری به دِر خانه آمده بود 
سؤال کرد: »صاحب تو آزاد است یا بنده؟« خادم گفت: موالی من آزاد است. حضرت فرمود: 

گر او بنده بود از خدا پروا می کرد و چنین نمی کرد«. وقتی خادم داخل خانه شد  »راست گفتی، ا
ُبشر علت تأخیر او را جویا شد. او هم ماجرا را نقل کرد. از شنیدن ماجرا در ُبشر تحولی رخ داد. با 
پای برهنه بیرون دوید و خود را به حضرت موسی بن جعفر )علیه السالم( رساند، عذرخواهی کرد 
و بعد از گریه و زاری در حضور مبارک آن حضرت توبه کرد و از اعمال زشت گذشته خود پشیمان 

شد و بعد از این ماجرا از عابدان و زاهدان روزگار شد.
وصایای امام )علیه السالم( به هشام: امام کاظم )علیه السالم( به هشام می فرمودند: »ای 
هشام، امیر مؤمنان علی )علیه السالم( به یارانش سفارش می کرد و می فرمود: شما را به ترس از 
خدا در نهان و آشکار و رعایت عدل در خشنودی و خشم وصیت می کنم. و نیز شما را سفارش 
می کنم به اینکه با کسی که از شما بریده بپیوندید و از کسی که به شما ستم کرده گذشت کنید و 
بر کسی که از شما دریغ داشته ببخشید و باید نظرتان عبرت، و خاموشی تان اندیشه، و سخنتان 

ذکر خدا و سرشتتان سخاوت باشد؛ زیرا بخیل به بهشت و سخاوتمند به دوزخ نرود.
       منبع: رسانه نیوز

مناسبت

کرم  امام حسن  )علیه السالم( و امام حسین )علیه السالم( در ایام کودکی بیمار شدند و پیامبر ا
)صل اهلل علیه و آله( از آنان عیادت نمودند و آنگاه پیامبر )صل اهلل علیه و آله( به حضرت علی 
گر برای بهبودی آنان نذری نمایید، امید است خداوند سبحان زودتر ایشان  )علیه السالم( فرمودند: ا

را شفا عنایت کند.
حضرت علی )علیه السالم( عرضه داشتند: برای شفای آن دو نذر می کنم که سه روز روزه شکر به جای آورم. 

حضرت  زهرا )سالم اهلل علیها( و خدمتکارشان فضه نیز به مانند حضرت علی )علیه السالم( نذر کردند. 
چند روزی نگذشت که دو ریحانه رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( شفا یافتند و حضرت علی )علیه السالم( و 
همسرشان قصد کردند که به نذرشان وفا کنند و سه روز روزه شکر بگیرند. در آن زمان بیشتر مسلمانان فقیر 

بودند. بدین لحاظ حضرت علی )علیه السالم( به سختی توانستند مقدار کمی جو تهیه کنند.
حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( آن جو را آسیاب کردند و به سه بخش تقسیم نمودند و هر بخشی را برای 
افطاری یک روز جدا کردند و سپس آن ها را در سه روز متوالی نان پختند. آنان شروع کردند به روزه گرفتن و 
ادا کردن نذر خویش، ولی همین که بر  سر سفره افطار نشستند، مستمند و بیچاره ای از راه رسید و از آنان غذا 
طلبید. حضرت علی )علیه السالم( فرمودند که سهمیه ایشان را به آن فقیر دهند. حضرت زهرا )س(، امام 
حسن )علیه السالم( و امام حسین )علیه السالم( و فضه نیز به پیروی آن حضرت سهمیه اندک خود را به فقیر 
داده و خودشان با آب افطار نمودند و روز بعد را با همین وضع روزه گرفتند. شبیه این واقعه در شب دوم و 

شب سوم نیز رخ داد و در شب دوم افطاری خود را به یتیم و در شب سوم به اسیر بخشیدند.
روز چهارم پیامبر )صل اهلل علیه و آله( از دیدن چهره های گرسنه ایشان بسیار متأثر و غمگین شدند و دست 
بندگی به سوی پروردگارش بلند کردند و عرضه داشتند: ای داد، ای خدا! اهل بیت محمد از گرسنگی 

می میرند.
در همین هنگام جبرئیل امین فرود آمد و عرض کرد: ای رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( آنچه خداوند 
متعال درباره اهل بیت تو عنایت کرده است، بنگر. فرمود: چه چیزی را بنگرم! جبرئیل امین سوره »انسان« 
کاری ایشان نازل شد، بر آن حضرت قرائت کرد.از نام های دیگر این سوره، »دهر« یا »هل  را که در شأن فدا

آتی« است.
اد     منبع:رسانه نیوز
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کارگردان:              محمدحسین مهدویان  ا

مناسبت

معرفی کتاب

ناشر: 
مؤسسۀ انتشارات 
امیرکبیر

کتاب شنود یک ُرمان امنیتی با موضوع 
جذاب بازگشت از مرگ است که به قلم جمعی از 
نویسندگان و توسط انتشارات شهید ابراهیم 
این،  از  پیش  است.  شده  تألیف  هادی 
سپس  و  قیامت«  در  دقیقه  »سه  کتاب های 
گشت از  ون مایه داستانی باز گشت« با در »باز
مرگ و معاد از این انتشارات منتشر شده بود که 
گرفت و رکوردهای  بسیار مورد استقبال قرار 
زیادی را در زمینه چاپ و فروش کتاب جابه جا 
کرد. حال سومین اثر از این مجموعه، با داستانی 
جذاب، نفس گیر و البته طبق روال قبل، مستند، 
در قالب کتاب »شنود« برای دوست داران کتاب 
آماده شده تا بیش تر در باب تجربه های نزدیک 

به مرگ بخوانند.
کاران  چندی است دستی از غیب به روی ما خطا
فراموشکار گشوده شده تا به خود آییم و فکر سفر 
باشیم. »تجربه های نزدیک به مرگ«، نیشتری است 
ک آلوده ما. گو اینکه  از ملکوت بر تن فرسوده و خا
خدای تعالی افرادی را چو پیک پیام رسان، ساعات 
و دقایقی مسافر ابدیت می کند تا با یافته های نوینی 
ک بازگردند و برای ما حکایت کنند از آنچه  به عالم خا
دیده و شنیده اند. کتاب شنود یکی از این تجربیات 
که حقایق شگرف و شگفتی را برایمان به  است 
ارمغان می آورد. »شنود« ردیابی ناشنیده هایی 
است که از نجوای سّری ملکوتیاِن به شکار آمده. 
آنچه می گوییم و می کنیم، در دستگاه اطالعاتی 
ملکوتیان، خوانش و پردازشی متفاوت از درک 
زمینیان دارد. آنجا ذره ای نیک منشی و اندکی 
بدسگالی، بازتابی آن چنانی و ابدی دارد. شنود 
تصویرسازی موفقی است که یکی از ره یافتگان به 
ملکوت برای واماندگان در ناسوت در پرده خیال 
گفته هایی از  می افشاند. گفته های این کتاب، نا
کتاب هستی است که انصافا در تجربه های مشابه 

نیز نایاب و سربه مهر باقی مانده است.

بخشی از متن کتاب  
مشغول  آموزشی  دوره  در  وقتی  قبل،  سال ها 
غواصی بودم، در چند متر زیر آب گیر کردم و نزدیک 
بود غرق شوم. آن لحظات وقتی به سطح آب نگاه 
گوی نورانی بر  می کردم، خورشید را مانند یک 
سطح آب می دیدم که هر لحظه آرزو داشتم به آن 
نزدیک شوم. آنجا مسیر نور خورشید را شبیه یک 
داالن نورانی به سمت باال می دیدم. حاال پس از 
سال ها که از آن روز می گذشت، یک بار دیگر همان 
اتفاق افتاد! تمام دنیا سیاه شد. فقط باالی سرم را 
می دیدم که یک نقطه بسیار روشن می درخشید. 
سینه ام سنگین بود. توجه من از آن نقطه نورانی 
کوچک جلب شد.  به پایین پایم در همان اتاق 
یک باره دیدم پیرمردی بسیار نورانی و مهربان که 
نمی توانم زیبایی چهره و محبتش را وصف کنم، 
کمی روی سینه ام نشسته. با مهربانی  با فاصله 
به من لبخند زد و گفت: می خواهی با من بیایی؟ 
که  آمده ام جان تو را بگیرم، آماده هستی؟ من 
وحشت تمام وجودم را گرفته بود، مات و مبهوت 
نگاهش کردم. مثل نگاه ملتمسانه یک دانش آموز 
در سر جلسه امتحان، وقتی امتحان تمام شده و او 
هیچ جوابی ننوشته نگاهش کردم. به خودم قوت 
قلب دادم و گفتم: بد نیست همراهش بروم. من 
که در زندگی خیلی کارهای مهم و خوب کرده ام و 
آدم خیلی خوبی بودم. برای همین دستانم را به 
سمت حضرت عزرائیل بلند کردم تا مرا همراهش 
ببرد. خیلی خیالم از خودم راحت بود. به خودم 
اعتماد داشتم و مطمئن بودم به بهشت خواهم 
رفت! بدنی شبیه من روی تخت بیمارستان بود و 

خودم در مقابل پیرمرد.
گر دوست دارید حقایق جالبی را درباره دنیا و  ا
زندگی پس از مرگ بدانید، »شنود« انتخاب خوبی 
که به  کتابی زیبا و هیجان انگیز  برای شماست. 
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی به  کوشش 
چاپ رسیده است. در این کتاب خاطرات یکی از 
مسئولین امنیتی را می خوانیم که از مرگ بازگشته 
است. این کتاب داستان و تجربه نزدیک به مرگ 

را بازگو می کند.
    منبع: انتشارات سوره مهر

شنود

Email: ceo@msc.ir                                                                                                                         :سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

h t t p s : / / m s c . i r وب سایت:                                                                                                                      
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